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                                        พระอภิธรรมปฎก 
                                                เลม ๙ 
                                มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                เหตุทุกะ 
                                                ปฏิจจวาร 
        [๑] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ อโลภะ อโมหะ อาศัยอโทสะ   อโลภะ อโทสะ 
อาศัยอโมหะ โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโทสะ โทสะ    อาศัยโมหะ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรมในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยอโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ  ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒  
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        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนเหตุธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีเปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
        ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
        เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โมหะ อาศัยโทสะ   และสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย 
        ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม   และเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒  และเหตุธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ และเหตธุรรม 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม 
และอโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๒ และอโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม   และโลภะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
และอโลภะ ฯลฯ 
        [๒] เหตธุรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        ท้ิงรูปภูมิเสีย พึงกระทําวาระ ๙ ในอรูปภูมิเทานัน้ 
        เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี พึงกระทําใหบริบูรณ อาศัยมหาภตูรูป ๑ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย นี้เปนขอท่ีตางกัน 
        เพราะอนนัตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจยั   มีมหาภูตรูปท้ังหมด 
ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย   เพราะปุเรชาตปจจัย 
เพราะอาเสวนปจจัย ปฏิสนธิไมมี แมในภูมิท้ังสอง 
            เพราะกัมมปจจยั เพราะวิปากปจจยั ฯลฯ 
            เพราะอวิคตปจจยั 
        [๓] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ ๙ 
            ในอารัมมณปจจยั                  มี   "     ๙ 
            ปจจัยท้ังปวง                             มี   "     ๙ 
            ในอวคิตปจจัย                    มี   "     ๙   พึงนับอยางนี้ 
                          อนุโลมปฏฐาน จบ 
        [๔] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม   ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย    อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ    อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
อสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ 
        เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
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        [๕] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ นเหตุธรรม   อาศัย 
นเหตุธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปท้ังหมด 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม และขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตธุรรม ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯ 
        ไมใชเพราะอธิปติปจจัย พึงกระทําใหบริบูรณ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   ไมใชเพราะ 
สมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
        [๖] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยเหตุธรรม จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
เหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย  
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        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ เหตุธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม  ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และนเหตุธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในอรูปภมิู โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรมและเหตุธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรมและนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
ปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และอโทสะ อโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และ 
อโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และโลภะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        [๗] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั   ฯลฯ ไมใช 
เพราะอาเสวนปจจัย 
        [๘] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม 
        นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม พาหิรรูป ฯลฯ   อาหาร- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
        [๙] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจยั มี ๙ นัย 
        [๑๐] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
        คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   กฏัตตารูป ท่ี 
เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๑๑] ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั 
        คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สวนพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๑๒] ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ 
        [๑๓] ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป   ฯลฯ  สวนพวกอสัญญสัตว 
ท้ังหลาย ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 7 
        ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั   เหมือนท่ีไมใช 
ปุเรชาตปจจัย พึงกระทําวาระ ในอรูปภูมิเทานั้น ฯลฯ   ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ ไมใช 
เพราะวิคตปจจัย 
        [๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ  ๒ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี   "      ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย         มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั      มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    มี   "    ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                  มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั         มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                   มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั        มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั        มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                   มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี   "     ๓ 
                            ปจจนยีะ จบ  
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        [๑๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     กับเหตุปจจยั              มีวาระ   ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย         กับเหตุปจจัย               มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจยั      กับ ฯลฯ                       มี   "     ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ ฯลฯ                       มี   "     ๓ ฯลฯ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มีวาระ   ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มี   "     ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                                      มี   "     ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย 
                     กับเหตุปจจัย                                                                            มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มี   "     ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                                       มี   "     ๓ 
                                                          อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๑๖] ในอารัมมณปจจยั 
                     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                                                   มีวาระ   ๒ 
                     ในอนันตรปจจยั กับ ฯลฯ                                                   มี   "       ๒ ฯลฯ 
                     ในกัมมปจจยั กบั ฯลฯ                                                             มี   "       ๒  
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                     ในวิปากปจจยั กับ ฯลฯ                                                            มีวาระ  ๑ 
                     ในอาหารปจจยั กับ ฯลฯ                                                           มี   "     ๒ 
                     ในอินทริยปจจยั กับ ฯลฯ                                                           มี   "     ๒ 
                     ในฌานปจจยั กบั ฯลฯ                                                             มี   "     ๒ 
                     ในมัคคปจจัย กบั ฯลฯ                                                             มี   "     ๑ 
                     ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ                                                  มี   "     ๒ ฯลฯ 
                     ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ                                                            มี   "     ๒ 
                                                           ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร 
        ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร วาระ เม่ือมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จบแลว พึงกระทําวา "อาศัยหทัยวัตถุ" อายตนะ ๕ ยอมไดในอนุโลมก็ดี ในปจจนียะก็ดี ฉันใด 
พึงกระทําฉันนั้น สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงทําใหบริบูรณ รูปภูมิไมมี มีแตอรูปภูมิเทานั้น 
                                                             ปญหาวาร 
        [๑๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย คือ อโลภะเปนปจจัยแก 
อโทสะ แกอโมหะ โดยเหตุปจจัย 
                                                            พึงผูกจักรนยั 
        โลภะ เปนปจจยัแกโมหะ โดยเหตุปจจัย โทสะ เปนปจจยัแกโมหะ    โดยเหตุปจจัย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยเหตุปจจยั  
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        คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยตุตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
                                                            พึงผูกจักรนยั 
        โลภะ เปนปจจยัแกโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๑๘] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรม 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรม 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรม 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน  สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ   นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  โดย 
อารัมมณปจจยั 
         พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท้ังหลายท่ีละแลว ท่ีเปนเหตุธรรม    กิเลสที่ขม 
แลว ฯลฯ รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตุธรรม โดย 
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา   ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนเหตุธรรม โดยเจโตปริยญาณ  
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        อากาสานัญจายตนะกิริยา เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะกิริยา อากิญจัญญายตนกิริยา เปน 
ปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะเปน ปจจัยแกจกัขุวญิญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ 
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        พึงยกเอาเฉพาะขอความในบาลีตอนที่ ๑ วา "บุคคลใหทาน" เทานั้น 
        มาใสในท่ีนี้ แตใหตัดอาวัชชนะออกเสีย และขอท่ีวา "รูปายตนะเปนปจจยัแกจกัขุ- 
วิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ" นี้   กใ็หตดัออก 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือบุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะ 
ปรารภกุศลกรรมนั้น เหตุธรรมท้ังหลายและสัมปยุตตขันธท้ังหลายเกิดข้ึน 
        พึงยกเอาขอความท่ีตั้งอยูในบาลีนัน้มาใสท่ีนี้ ใหเหมือนกับขอความในบาลีตอนท่ี ๒ 
        เหตุธรรมและนเหตุธรรมเปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยตุตขันธท้ังหลาย 
        เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย 
        เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะปรารภเหตุธรรม 
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
        [๑๙] เหตธุรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหหนักแนน เหตุธรรมท้ังหลาย 
เกิดข้ึน  
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        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตเหตุ 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน เหตุ 
ธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ พึงยกเอาขอความตามบาลีท่ีวา "บุคคลใหทานแลว"    มาใสให 
พิสดาร จนถึงคําวาขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ พึงยกเอาขอความตามบาลีขางตน 
มาใส จนถึงหทยวัตถุ และขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตเหตุ 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย  
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        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ กระทํากศุล 
กรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา เพราะกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรมและเหตุธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        พึงยกเอาขอความตามบาลีท่ีวา บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวใน 
กาลกอน จนถึงหทยวัตถุ และขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม มาใส 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย และเหตุธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยอธิปติปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตธุรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เกิดข้ึน 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรมโดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ สัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตธุรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        [๒๐] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกเหตธุรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปจจยั 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม ท่ีเกิด 
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลัง ๆ 
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
นเหตุธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุมูลกนัย เปนอยางเดียวกันท้ัง ๓ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    เปนปจจยัแกเหต ุ
ธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม   โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    เปนปจจยัแกเหตุธรรม 
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย 
        [๒๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยสมนันตรปจจัยเหมือนกับอนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย ท้ัง ๒ ปจจยันี้เหมือนกับปจจยวาร 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ในปจจยวาร 
        [๒๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรรูปนิสสย ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่ 
เปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค 
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะแลว 
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค 
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ เหมือนกับอุปนิสสยปจจยั ตอนท่ี ๒ 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย โดยอุปนสิสยปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม   โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอุปนสิสยปจจัย 
        [๒๓] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ 
โดยปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ   โดยปุเรชาตปจจัย 
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลาย ท่ีเปนนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต  
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        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกเหตธุรรมท้ังหลาย   โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกเหตธุรรมท้ังหลาย    และสัมปยตุต- 
ขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๒๔] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกิดกอน   โดยปจฉาชาต- 
ปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม ท่ีเกิดหลังๆ เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายน้ี 
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๒๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอาเสวนปจจยั เหมือนกับอนันตรปจจัย 
        [๒๖] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตเหตุท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากเหตุท้ังหลาย 
 โดยกัมมปจจยั 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  
และเหตุธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธท้ังหลาย 
และเหตุธรรมท้ังหลาย และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        [๒๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยวิปากปจจัย 
        คือ อโลภะ ท่ีเปนวิบาก เปนปจจยัแกอโทสะ แกอโมหะ โดยวิปากปจจัย 
        พึงกระทําวาระ ๙ ในวปิากวภิังค เหมือนกับปฏิจจวาร 
        [๒๘] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอาหารปจจยั 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอาหารปจจยั 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตเหตุท้ังหลาย โดยอาหาร 
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย แกเหต-ุ 
ธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย    ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๒๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอินทริยปจจยั ในเหตุมูลกนัย มีหวัขอ 
ปจจัย ๓ 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        อินทริยปจจัย พงึใหพิสดารอยางนี้ และมีวาระ ๙ 
        [๓๐] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยฌานปจจยัมี ๓ นยั 
        [๓๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยมัคคปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั 
        ใน ๒ ปจจัยนี้ มีวาระ ๙ 
        [๓๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย    โดยวิปปยุตต- 
ปจจัย เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกเหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน   โดยวิปปยุตต- 
ปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั  
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        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย 
วิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
 และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ   เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย   โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    เปนปจจัยแก 
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย  
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        [๓๓] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย คือ อโลภะ   เปนปจจัย 
แกอโทสะ แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โลภะ เปนปจจยัแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดย 
อัตถิปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ แกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        โลภะ เปนปจจยัแกโมหะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
อัตถิปจจยั 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุ 
ธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปท้ังหลาย  
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                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจยั หทัยวัตถุ    เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ   อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏ- 
ฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟง 
เสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ จกัขายตนะ  ฯลฯ 
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน 
นเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิกอน 
โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
         นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตเหตุ 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จกัขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ    เปนปจจยัแก 
เหตุธรรมท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ แกเหตุธรรม 
ท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยั 
แกเหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  
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        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสธาตุ 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  โดยอัตถิปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก อโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกอโทสะ 
แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
                                                         พึงผูกจกัรนัย 
        โลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
                                                         พึงผูกจกัรนัย 
        ปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกอโทสะ อโมหะ   โดยอัตถิปจจัย 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมและหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนเหตุธรรม 
โดยอัตถิปจจยั เหตุธรรมท้ังหลาย และมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเกิดรวมกนั เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี 
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
แกอโทสะ แกอโมหะ และจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปนปจจยัแกขันธ ๓ แกโมหะ   และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกอโมหะและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย โลภะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกโมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
โดยอัตถิปจจยั 
             ฯลฯ เปนปจจยั โดยนัตถิปจจัย 
             ฯลฯ เปนปจจยั โดยวิคตปจจยั 
             ฯลฯ เปนปจจยั โดยอวิคตปจจยั 
        [๓๔] ในเหตุปจจยั                                   มีวาระ ๓ 
             ในอารัมมณปจจยั                                มี   "     ๙ 
             ในอธิปติปจจัย                                          มี   "     ๙ 
             ในอนนัตรปจจัย                                 มี   "     ๙ 
             ในสมนันตรปจจยั                                มี   "     ๙ 
             ในสหชาตปจจัย                                         มี   "     ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                                มี   "     ๙ 
             ในนิสสยปจจัย                                          มี   "     ๙ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                                มี   "     ๙ 
             ในปุเรชาตปจจัย                                มี   "     ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย                               มีวาระ ๓  
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             ในอาเสวนปจจยั                                มีวาระ      ๙ 
             ในกัมมปจจัย                                           มี   "     ๓ 
             ในวิปากปจจยั                                          มี   "     ๓ 
             ในอาหารปจจยั                                         มี   "     ๓ 
             ในอินทริยปจจยั                                 มี   "     ๙ 
             ในฌานปจจยั                                           มี   "     ๓ 
             ในมัคคปจจัย                                           มี   "     ๙ 
             ในสัมปยุตตปจจยั                                มี   "     ๙ 
             ในวิปปยุตตปจจยั                                มี   "     ๕ 
             ในอัตถิปจจัย                                           มี   "     ๙ 
             ในนัตถิปจจัย                                           มี   "     ๙ 
             ในวิคตปจจัย                                           มี   "     ๙ 
             ในอวคิตปจจัย                                          มี   "     ๙ 
                                         ผูมีปญญาพึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๓๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        เหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย     เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั    เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน 
ปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย    เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั  
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        นเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        นเหตุธรรม ปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั   เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย   เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม     โดยอารัมมณ- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๓๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                                     มีวาระ ๙ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                          มี   "     ๙ ฯลฯ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจยั                                    มี   "     ๙ 
                     พึงนับอยางนี ้
                                                            ปจจนียะ จบ 
        [๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั 
                     กับเหตุปจจัย                                                              มีวาระ ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มีวาระ ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๑  
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                     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ ฯลฯ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๑ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั 
                     กับ ฯลฯ                                                                         มี   "     ๓ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๓๘] ในอารัมมณปจจยั                                         กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั 
                                                                                                       มีวาระ ๙ 
                     ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในอนันตรปจจยั             กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในสหชาตปจจยั             กับ ฯลฯ                            มีวาระ ๓ 
                     ในอัญญมัญญปจจัย    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในนิสสยปจจยั              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในปุเรชาตปจจยั            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓  
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                     ในอาเสวนปจจยั            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในกัมมปจจยั                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในวิปากปจจยั                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในอาหารปจจยั             กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในอินทริยปจจยั             กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในฌานปจจยั                       กับ ฯลฯ                           มี   "     ๓ 
                     ในมัคคปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในสัมปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในวิปปยตุตปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในอัตถิปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                     ในนัตถิปจจยั                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                     ในอวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                    เหตุทุกะ จบ  
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                                                     สเหตุกทุกะ 
                                                     ปฏิจจวาร 
        [๓๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคต     ดวยอุทธัจจะ 
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    กฏัตตารูป อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา   ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา    ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตกุธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๔๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  
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        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
        [๔๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม   ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๔๒] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย 
        [๔๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โมหะ   ท่ีสหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 32 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม    ขันธ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
อสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        ปจจัยเหลานี้ พึงกระทําเปนวาระ ๕ เหมือนกับเหตุปจจัยไมมีแตกตางกัน 
        [๔๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัย 
ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๔๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะนิสสยปจจยั 
        ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย 
        ฯลฯ เพราะปุเรชาตปจจัย 
        ฯลฯ เพราะอาเสวนปจจัย 
        ฯลฯ เพราะกัมมปจจัย 
        ฯลฯ เพราะวิปากปจจยั 
        ฯลฯ เพราะอาหารปจจยั 
        ฯลฯ เพราะอินทริยปจจยั 
        ฯลฯ เพราะฌานปจจัย 
        ฯลฯ เพราะมัคคปจจยั 
        ฌานปจจยัก็ดี มัคคปจจยัก็ดี เหมือนกบัสหชาตปจจยั พาหิรรูป มหาภูตรูป ไมมี 
        ฯลฯ เพราะสัมปยุตตปจจัย 
        ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
        ฯลฯ เพราะอัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เพราะนัตถิปจจยั  
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        ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๔๖] ในเหตุปจจยั                                                  มีวาระ ๙ 
             ในอารัมมณปจจยั                                               มี   "     ๖ 
             ในอธิปติปจจัย                                                         มี   "     ๕ 
             ในอนนัตรปจจัย                                                มี   "     ๖ 
             ในสมนันตรปจจยั                                               มี   "     ๖ 
             ในสหชาตปจจัย                                                        มี   "     ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                                               มี   "     ๖ 
             ในนิสสยปจจัย                                                         มี   "     ๙ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                                               มี   "     ๖ 
             ในปุเรชาตปจจัย                                                       มี   "     ๖ 
             ในอาเสวนปจจยั                                                       มี   "     ๖ 
             ในกัมมปจจัย                                                          มี   "     ๙ 
             ในวิปากปจจยั                                                         มี   "     ๙ 
             ในอาหารปจจยั                                                        มี   "     ๙ 
             ในอินทริยปจจยั                                                        มี   "     ๙ 
             ในฌานปจจยั                                                          มี   "     ๙ 
             ในมัคคปจจัย                                                          มี   "     ๙ 
             ในสัมปยุตตปจจยั                                               มี   "     ๖ 
             ในวิปปยุตตปจจยั                                               มี   "     ๙ 
             ในอัตถิปจจัย                                                          มี   "     ๙ 
             ในนัตถิปจจัย                                                          มี   "     ๖ 
             ในวิคตปจจัย                                                          มีวาระ ๖ 
             ในอวคิตปจจัย                                                         มี   "     ๙ 
                                                        พึงนับอยางนี ้
                                                     อนุโลม จบ  
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        [๔๗] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม    ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําท้ังหมด ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        [๔๘] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    สวนพวกอสัญญสัตว 
ท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
        [๔๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัยเหมือนกบั 
สหชาตปจจัย ในอนุโลม 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
        [๕๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ท่ีเปน 
สเหตุกธรรม ฯลฯ  
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        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ จติตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา     ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ    จติสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงใหพิสดาร ตลอดถึงอสัญญสัตว สเหตุกธรรม     อาศัย 
อเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    กฏัตตารูป 
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  
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        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม     เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ 
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๕๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั 
        [๕๒] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสเหตุกธรรม 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม     พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ 
        [๕๓] ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี 
        [๕๔] อเหตุกธรรม อาศัยอเหตกุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั 
        ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย 
        [๕๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ฯลฯ  
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        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตต- 
ปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
 และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
        [๕๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                                 มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                              มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                               มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                      มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                      มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                      มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                              มี   "     ๙  
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             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                              มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                 มี   "     ๔ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย                               มีวาระ ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                               มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                 มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                 มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                              มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                              มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                                 มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                 มี   "     ๓ 
                                                        พึงนับอยางนี ้
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๕๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั         กับเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                         กับ ฯลฯ                          มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                   กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                   กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                  กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                  กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ                          มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ                          มีวาระ ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  กับ ฯลฯ                          มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                             กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓  
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             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                     กับ ฯลฯ                          มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                 กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                            กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                             กับ ฯลฯ                          มี   "     ๓ 
                                                                พึงนับอยางนี ้
                                                          อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๕๘] ในอารัมมณปจจยั 
             กับเหตุปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                                                   มีวาระ ๒ 
             ในอนนัตรปจจัย                      กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
             ในสมนันตรปจจยั             กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
             ในปจจัยท้ังปวง                      กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
             ในวิปากปจจยั                       กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๑ 
             ในอาหารปจจยั                      กับ ฯลฯ                                                 มีวาระ ๒ 
             ในอินทริยปจจยั                      กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
             ในฌานปจจยั                        กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
             ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๑ 
             ในสัมปยุตตปจจยั                     กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
                  ในอวิคตปจจยั                       กับ ฯลฯ                                                 มี   "     ๒ 
                                                                  พึงนับอยางนี ้
                                                          ปจจัยนียานุโลม จบ 
                                     สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร  
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                                                             ปจจยวาร 
        [๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     สเหตุกมูลกะนัย 
เหมือนกับปฏิจจวาร 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวารนัน่เอง 
        สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัย 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป    อาศัยมหาภูต- 
รูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลายและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ    ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ     ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ 
อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ   ขันธ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตกุธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา   ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุธรรม     เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ    ขันธ ๒ ฯลฯ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และ   มหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓ และ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 42 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๖๐] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัย หทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย   อาศัย 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัย- 
หทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ    ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ หทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม    เกิดข้ึน 
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยขันธ ๒ 
        [๖๑] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        ในอธิปติปจจัย พึงกระทําวาระ ๙ เฉพาะในปวัตติกาลเทานั้น 
        [๖๒] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย 
        [๖๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
        มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
        อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะสหชาตปจจยั คือ    ขันธ ๓ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ปฏิสนธิขณะ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัย จักขายตนะ กายวิญญาณ     อาศัย กายายตนะ ขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนอเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะสหชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัย 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัย 
มหาภตูรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ  
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        สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒   ฯลฯ 
ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ  โมหะ ขันธ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา    ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทัยวัตถุ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม     เกิดข้ึน เพราะ 
สหชาตปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ    ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา     ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ 
และโมหะ  อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ   ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป  อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๖๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ 
        ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๖๕] ในเหตุปจจยั                                  มีวาระ ๙ 
             ในอารัมมณปจจยั                                   มีวาระ ๙ 
             ในอธิปติปจจัย                                     มี   "     ๙  
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             ในปจจัยท้ังปวง                                    มี   "     ๙ 
             ในอวคิตปจจัย                                     มี   "     ๙ 
                                             พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๖๖] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย  ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ  กาย- 
วิญญาณ   อาศัยกายายตนะ  ขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม     และโมหะ อาศัยหทยวัตถุ 
        อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ 
                                                               ฯลฯ 
        [๖๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                                มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                             มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                               มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                              มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                             มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                     มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย                               มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                             มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                             มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                            มี   "     ๙  
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             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                             มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                มี   "     ๔ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                               มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย                              มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                              มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                             มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                             มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                                มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                มี   "     ๓ 
                                                พึงนับอยางนี ้
                                            ปจจนยีะ จบ 
        [๖๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                       กับเหตุปจจัย                    มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙  
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             ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                                                             พึงนบัอยางนี ้
                                                          อนุโลมปจจนยีา จบ 
        [๖๙] ในอารัมมณปจจยั                 กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั            มีวาระ ๓ 
             ในอนนัตรปจจัย                          กับ ฯลฯ                                                มี   "     ๓ ฯลฯ 
             ในมัคคปจจัย                                    กับ ฯลฯ                                                มี   "     ๓ 
             ในสัมปยุตตปจจยั                         กับ ฯลฯ                                                มี   "     ๓ 
             ในอวคิตปจจัย                                   กับ ฯลฯ                                                มี   "     ๓ 
                                                     พึงนับอยางนี้ 
                                                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                                     นิสสยวาร เหมือนกบั ปจจยวาร 
                                                     สังสัฏฐวาร 
        [๗๐] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตกุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะคลุกเคลากับโมหะ  ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สหรคตธรรม  คลุกเคลากับสเหตุกธรรม  และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจัย 
        คือ  ขันธ   ๓   คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        [๗๑] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตกุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตกุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะคลุกเคลากับโมหะ ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เกิดข้ึน   เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๗๒] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๗๓] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอนนัตรปจจัย 
        ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เพราะสหชาตปจจยั ฯลฯ 
        [๗๔] ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตกุธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม  ซ่ึงเปนวิปากขันธ  ๒  ฯลฯ  ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ฯลฯ เพราะฌานปจจัย ฯลฯ 
        ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๗๕] ในเหตุปจจยั                                                  มีวาระ ๓ 
             ในอารัมมณปจจยั                                               มี   "     ๖ 
             ในอธิปติปจจัย                                                         มี   "     ๑ 
             ในอนนัตรปจจัย                                                มี   "     ๖ 
             ในสมนันตรปจจยั                                               มี   "     ๖ 
             ในสหชาตปจจัย                                                        มี   "     ๖ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                                               มี   "     ๖ 
             ในนิสสยปจจัย                                                         มี   "     ๖ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                                               มี   "     ๖ 
             ในปุเรชาตปจจัย                                                       มี   "     ๖ ฯลฯ 
             ในวิปากปจจยั                                                         มี   "     ๒ 
             ในอาหารปจจยั                                                        มี   "     ๖ 
             ในอินทริยปจจยั                                                        มี   "     ๖ 
             ในฌานปจจยั                                                          มีวาระ ๖ 
             ในมัคคปจจัย                                                          มี   "     ๕ 
             ในอวคิตปจจัย                                                         มี   "     ๖ 
                                                     พึงนับอยางนี้ 
                                                     อนุโลม จบ  
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        [๗๖] อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตกุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ในปฏิสนธิ 
ขณะ ฯลฯ 
                                                               ฯลฯ 
        [๗๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                                 มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                        มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                             มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                                      มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                         มี   "     ๔ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                        มี   "     ๖ 
             ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                         มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                         มี   "     ๑ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๖ 
                                                     พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๗๘] ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓  
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             ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
             ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั          กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                                                            พึงนบัอยางนี ้
                                                          อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๗๙] ในอารัมมณปจจยั                 กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั   มีวาระ ๒ 
             ในอนนัตรปจจัย                              กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๒ ฯลฯ 
             ในกัมมปจจัย                                กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๒ 
             ในวิปากปจจยั                               กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๑ 
             ในอาหารปจจยั                              กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๒ 
             ในมัคคปจจัย                                กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๑ 
             ในอวคิตปจจัย                               กับ ฯลฯ                                  มี   "     ๒ 
                                                            พึงนบัอยางนี ้
                                                   ปจจนยีานโุลม จบ 
                                    สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 
                                                             ปญหาวาร 
        [๘๐] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุ- 
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุ- 
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และ จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๘๑] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        ออกจากฌานแลว พจิารณาฌานแลว 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล 
        กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาล 
กอน ฯลฯ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนสเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ   เปนปจจยั 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ โดยอารัมมณปจจยั 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เกิดข้ึน 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ  โทมนัส  เกิดข้ึน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 53 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนอเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
เพราะปรารภขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และ โมหะ เกดิข้ึน 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกดิข้ึน 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ นิพพาน เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนอเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธท้ังหลายที่เปน 
อเหตุกธรรม และ โมหะ เกดิข้ึน 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอเหตุกธรรม กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิด 
ข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนสเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลผูจิตของบุคคลรูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ  แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ   โดยอารัมมณปจจยั  
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        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภจกัขุ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ เกดิข้ึน 
        โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตกุธรรม และ โมหะ 
 ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดข้ึน 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม เกิดข้ึน 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ เกิดข้ึน 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ เกดิข้ึน 
        [๘๒] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม     ฯลฯ กระทํา 
กุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล 
ฯลฯ  
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        เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดนีั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ 
เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    เปนปจจยัแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานพิพานใหหนักแนน 
แลว พิจารณา 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนนแลว ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        [๘๓] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค 
โวทานเปนปจจัยแกมรรค    มรรค   เปนปจจัยแกผล   ผล   เปนปจจัยแกผล   อนุโลม    เปนปจจยัแก 
ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ     เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปจจยั  
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        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจยั 
แกโมหะ ท่ีสหรคตดวยวกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        จุติจิต ท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอเหตุกธรรม  โดยอนันตร 
ปจจัย 
        ภวังคท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย 
        ภวังคท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอเหตุกธรรม   โดยอนันตร- 
ปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอน ๆ  เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดหลัง ๆ และโมหะ โดย 
อนันตรปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจยัแก 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุก- 
ธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆเปนปจจยัแก 
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        จุติจิตท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนสเหตุกธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        ภวังคท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนสเหตกุธรรม   โดยอนันตร- 
ปจจัย  
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        อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสเหตกุธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจยัแก 
ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตร- 
ปจจัย 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ โดยอนันตรปจจยั 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ และ 
โมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดย 
อนันตรปจจยั 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ และ 
โมหะ เปนปจจัยแกโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ    เปนปจจัยแก 
วุฏฐานะท่ีเปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ และ 
โมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ 
และโมหะ โดยอนันตรปจจยั 
        [๘๔] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย   เหมือนกับสหชาต- 
ปจจัย ในปฏิจจวาร  
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                                               ปจจัยสงเคราะหในท่ีนี้ ไมมี 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ในปฏิจจวาร 
                                               ปจจัยสงเคราะหในท่ีนี้ ไมมี 
        [๘๕] ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    เปนปจจยัแก 
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ   โดยอุปนิสสยปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย    แกทุกขทาง 
กาย และแกโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย 
        ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย 
แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจยั 
        โมหะ เปนปจจยัแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกสุขทาง 
กาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย  
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        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ 
ทําลายสงฆ 
        บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ    โมหะแลว ให 
ทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        สุขทางกาย ฯลฯ และโมหะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา    แกราคะ ฯลฯ 
แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา   ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   โดยอุปนิสสยปจจยั 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสยปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา   ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรมและโมหะ โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา   ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๘๖] อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว อารัมมณจิตท่ีเปนวบิาก ท่ีเปนอเหตุกธรรม   เกดิข้ึน 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ    กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ  โดยปุเรชาตปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบากท่ีเปนสเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธท้ังหลาย  ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน  
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        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๘๗] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกดิกอน 
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และโมหะ  เปนปจจยัแกกายนี้ 
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดภายหลัง 
และโมหะ เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๘๘] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจยั    เหมือนกับ อนันตร 
ปจจัย 
         อาวัชชนะก็ดี ภวังคก็ดี ไมมี ในอาเสวนปจจยั พึงเวนวาระท้ัง ๙ 
        [๘๙] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย  
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        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        อเหตุธรรม เปนปจจยัแกอเหตุธรรม โดยกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๙๐] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตกุธรรม โดยวปิากปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓   ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยวปิากปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจยั  
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        [๙๑] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตกุธรรม โดยอาหารปจจยัมี ๓ นัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลาย ท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเปนปจจยัแกกายนี้ โดยอาหารปจจยั 
        [๙๒] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจยัมี ๓ นัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจยั 
        คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุตฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดย 
อินทริยปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั 
        [๙๓] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยฌานปจจยัมี ๓ นัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยฌานปจจัย 
        คือ องคฌานท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๙๔] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย 
        [๙๕] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจยั    เหมือนกับ 
สัมปยุตตปจจยั ในปฏิจจวาร 
                                                พึงกระทําวาระ ๖ 
        [๙๖] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย 
โดยวิปปยุตตปจจัย  
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        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิ 
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย 
โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม    และโมหะ โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ   เปนปจจัยแก 
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจยั 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๙๗] สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ    ๒  ฯลฯ  ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา   ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยั 
แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้  ท่ีเกิด 
กอน โดยอัตถิปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ  ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกขันธ ๓ แก 
โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓   และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ พงึกระทําตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน  
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        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนอเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  โดยอัตถิปจจัย 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ   โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ   เปนปจจัยแก 
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีว-ิ 
ตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย    โดยอัตถิปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนสเหตุกธรรม เกดิข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโทสะ เกิดข้ึน 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย  
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        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ   เปนปจจยัแกขันธ ๓ 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๕ อยาง 
คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ   เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยั 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม และกวฬงิการาหาร เปนปจจยั 
แกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อัตถิปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 68 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจยั   ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๙๘] ในเหตุปจจยั                                  มีวาระ ๖ 
             ในอารัมมณปจจยั                               มี   "     ๙ 
             ในอธิปติปจจัย                                         มี   "     ๔ 
             ในอนนัตรปจจัย                                มี   "     ๙ 
             ในสมนันตรปจจยั                               มี   "     ๙ 
             ในสหชาตปจจัย                                        มี   "     ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                               มี   "     ๖ 
             ในนิสสยปจจัย                                         มีวาระ ๙ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                               มี   "     ๙ 
             ในปุเรชาตปจจัย                                       มี   "     ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย                              มี   "     ๓ 
             ในอาเสวนปจจยั                                       มี   "     ๙ 
             ในกัมมปจจัย                                          มี   "     ๔ 
             ในวิปากปจจยั                                         มี   "     ๔ 
             ในอาหารปจจยั                                        มี   "     ๔ 
             ในอินทริยปจจยั                                        มี   "     ๔ 
             ในฌานปจจยั                                          มี   "     ๔ 
             ในมัคคปจจัย                                          มี   "     ๓ 
             ในสัมปยุตตปจจยั                               มี   "     ๖  
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             ในวิปปยุตตปจจยั                               มี   "     ๕ 
             ในอัตถิปจจัย                                          มี   "     ๙ 
             ในนัตถิปจจัย                                          มี   "     ๙ 
             ในวิคตปจจัย                                          มี   "     ๙ 
             ในอวคิตปจจัย                                         มี   "     ๙ 
                                     พึงนบัอยางนี ้
                                     อนุโลม จบ 
        [๙๙] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตกุธรรม โดยอารัมมณปจจยั    เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย 
        สเหตุกธรรม เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัย 
โดยกัมมปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั    เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย  เปน 
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยัโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        อเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย    เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย     เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย 
        สเหตุกธรรม และอเหตกุธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  
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        [๑๐๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                                 มี   "     ๙ 
                                                      พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๐๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย            กับเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖           
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ                            มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                     มีหัวขอ 
ปจจัย ๖ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
                                                              พึงนับอยางนี ้
                                                          อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๑๐๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                                                 มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                                               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั                                              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั                                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙  
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              ในสหชาตปจจยั                                              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                             กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั                                    กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                                             กับ ฯลฯ                            มีวาระ ๙ 
              ในกมัมปจจัย                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                                               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในอาหารปจจยั                                              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั                                              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในฌานปจจยั                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                     กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                             กับ ฯลฯ                            มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                                                กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                                               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                                                              พึงนับอยางนี ้
                                                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                   สเหตุกทุกะ จบ 
                                                   เหตุสัมปยตุตทุกะ 
                                                             ปฏิจจวาร 
        [๑๐๓] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ในปฏิสนธิ- 
ขณะ ฯลฯ 
        เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเหตสัุมปยุตตธรรม     ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        พึงใหพิสดาร ดวยเหตุนี ้เหมือนกับสเหตุกทุกะ ไมมีแตกตางกนั 
                                         เหตุสัมปยุตตทุกะ จบ 
                                   เหตุสเหตุกทุกะ 
                                     ปฏิจจวาร 
        [๑๐๔] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ อาศัย โลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมเปนท่ีท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย  
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        โมหะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ เหตุธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม   และสเหตุก- 
ธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม   และสเหตุก- 
ธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม และเหตุธรรม ขันธ 
๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือขันธ ๓ และอโทสะอโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
และอโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                                             พึงใหพิสดารอยางท่ีกลาวมาแลว 
        [๑๐๕] ในเหตุปจจัย                                                         มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                                                      มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                                                               มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                                                       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                                                                มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                     อนุโลม จบ 
        [๑๐๖] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
        คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ 
                                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                                    พึงกระทําวาระ ๙ ใหบริบูรณ 
              ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                  มี ๙ นยั 
              ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั                 มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย                  มี ๙ นยั  
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         [๑๐๗] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตกุธรรม 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม    และ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตขันธท้ังหลาย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั 
              ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั 
        [๑๐๘] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                         มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                        มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                              มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๐๙] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                  มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๑๐] ในเหตุปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                        มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
        สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี  เหมือน 
กับปฏิจจวาร  
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                                                     ปญหาวาร 
        [๑๑๑] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ โดยเหตุปจจัย 
        เหมือนกบัปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม   แต 
ไมใชเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     โดยเหตุปจจัย 
        คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  โดยเหตุปจจัย 
                                                    พึงใหพิสดาร 
        [๑๑๒] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย   เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
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        คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากเิลสท่ีละแลว 
พิจารณากเิลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยเปนของไมเท่ียง   ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ   แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณ 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน ไมมีแตกตางกนั 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน  ไมมีแตกตางกัน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    แตไมใชเหต-ุ 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เหตุธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     แตไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน  
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        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม      แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        [๑๑๓] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน เหตุธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย               
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตธุรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   เปนปจจยั 
แก สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และเหตุธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย  
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        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว   กระทํา 
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา 
        ในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน    แลว 
พิจารณา 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ แลว 
พิจารณา  กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา 
        บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลวยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความดีนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยั 
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี 
ตอนตนนั่นเอง 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตเหตุท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
         ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี 
ตอนตนนั่นเอง  
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        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปนปจจยั 
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และเหตุธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตธุรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตธุรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        [๑๑๔] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย    ท่ีเกดิหลังๆ โดย 
อนันตรปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  แต 
ไมใชเหตุธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และ 
สเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม    โดยอนนัตรปจจัย  
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        คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย    ท่ีเกดิหลังๆ 
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแก 
ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน ฯลฯ   เนวสัญญานา 
สัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธเปนปจจยัแกผลสมาบัติ   โดยอนันตรปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อนุโลมเปนปจจยัแกโคตรภู ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ท่ีเกิดกอนๆ    เปนปจจัยแก 
เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู 
        สเหตุกนเหตุมูลกนยั แมท้ัง ๓ เปนเชนเดียวกนั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  โดยอนันตรปจจยั 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตธุรรม 
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม    แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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        คือ เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตธุรรม 
ท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย 
        [๑๑๕] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย 
                ท้ัง ๓ ปจจัยเหมือนกับเหตุปจจยั ในปฏิจจวาร 
        [๑๑๖] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        เหตุธรรมท้ังหลายเปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        พึงถามถึงมูลท้ังหลาย แหงวาระทั้งหลาย แมท้ัง ๒ เหลานี้ 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน    ฯลฯ ยงัสมาบัติ 
ใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา    โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        ในสเหตุมูลกนัย พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้ ท่ีเหลือนอกนั้น มีวาระ ๒ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปนปจจัยแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุกธรรมท้ังหลาย และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
                           พึงถามถึงมูล ๒ 
        เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกเหตธุรรมท้ังหลาย และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั 
        [๑๑๗] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจยั เหมือนกับอนันตรปจจัย 
        [๑๑๘] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั  
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        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปนปจจยัแก 
ขันธท้ังหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตเหตุท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปนปจจยัแก 
เหตุธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และเหตุธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจยัแก 
วิบากขันธท้ังหลาย และเหตุธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๑๑๙] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย 
        คือ อโลภะท่ีเปนวิบาก เปนปจจยัแกอโทสะ อโมหะ โดยวิปากปจจัย    ในปฏิสนธิ- 
ขณะ อโลภะ ฯลฯ 
        พึงใหพิสดาร เหมือนกบัเหตุปจจยั พงึกําหนดวา วบิากท้ัง ๙ นยั 
        [๑๒๐] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย 
        [๑๒๑] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจยั  
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        พึงกําหนดวา อินทรีย พงึกระทําวาระ ๙ ใหบริบูรณ 
        [๑๒๒] ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย 
        [๑๒๓] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
เหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจยั 
              เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั 
              เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย 
              เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
              เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
              เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย 
        [๑๒๔] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย                                              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                                                มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั                                               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั                                               มี   "     ๙  
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              ในฌานปจจยั                                                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มีวาระ ๙ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลมจบ 
        [๑๒๕] ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรม 
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไม 
ใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย    เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน 
ปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย    เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย เปน 
ปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและ 
สเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั     เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย  
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        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม      แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     แตไมใช 
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม     แตไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๑๒๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                           มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                  มี   "     ๙ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๒๗] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                            มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท้ังปวง 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                               มี   "     ๓ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๒๘] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                   มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                       กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                      กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั             กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั                      กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในนสิสยปจจัย                       กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในอุปนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย                     กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                       กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั                      กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั                      กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓  
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              ในอัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในนตัถิปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                       กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๙ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                          เ        หตุสเหตุกทุกะ จบ 
                                         เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
        [๑๒๙] ธรรมท่ีเปนเหตุและเหตุสัมปยตุตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังเหตุและเหตุสัมป- 
ยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        โมหะ อาศัยโลภะ 
                                    พึงผูกจักรนัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        พึงใหพิสดารเหมือนกับ เหตุสเหตุกทุกะ ไมมีแตกตางกัน 
                       เหตุเหตุสัมปยตุตทุกะ จบ 
                           นเหตุสเหตกุทุกะ 
        [๑๓๐] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ในปฏิสนธิขณะ 
ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ   ขันธ   ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย 
        นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม    และหทัยวตัถุ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม     และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม    และนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม     และหทัยวัตถุ 
ขันธ ๒ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
        [๑๓๑] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
อารัมมณปจจยั 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม    และหทัยวตัถุ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                                 ฯลฯ พึงจาํแนกอยางนี ้
        [๑๓๒] ในเหตุปจจัย                                                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                                              มี   "     ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                                                        มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั                                               มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั                                              มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั                                                       มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                                        มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจยั                                              มี   "     ๔  
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              ในปุเรชาตปจจัย                                                      มีวาระ ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย                                                      มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                                                         มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                                                        มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั                                                       มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                       มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                              มี   "     ๔ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                                                         มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                                         มี   "     ๔ 
              ในวิคตปจจัย                                                         มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                                                        มี   "     ๙ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๑๓๓] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะไมมี 
        [๑๓๔] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตนุสเหตุกธรรม    เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม      และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                                                                       ฯลฯ  
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        [๑๓๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                  มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                 มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                                มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                                มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                  มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                  มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                  มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                  มีวาระ ๓ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๓๖] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย      กับเหตปุจจัย              มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                       กับ ฯลฯ                       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                       กับ ฯลฯ                     มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                       กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                          กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                         กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั               กับ ฯลฯ                    มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                         กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๓๗] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                                           มีวาระ ๑ ฯลฯ 
              ในอาหารปจจยั                                                กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในฌานปจจยั                                                  กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในมัคคปจจัย                                                  กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                       กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                       กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                                                  กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                 กับ ฯลฯ                    มี   "     ๑ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                             แมในสหชาตวาร ก็พึงนับอยางนี้  
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                                                     ปฏิจจวาร 
        [๑๓๘] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจยั 
มี ๓ นัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป 
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
         นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        ปจจัยสงเคราะห มี ๓ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทําใหบริบูรณ ฯลฯ 
        [๑๓๙] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๙ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๑๔๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                     มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                        มี   "     ๓ 
                                            ปจจนยีะ จบ 
                              นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร  
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                                             สังสัฏฐวาร 
        [๑๔๑] นเหตุสเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุสเหตกุธรรม เกิดข้ึน     เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๑๔๒] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๑ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๑ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                               มี   "     ๒ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๒ 
                                                     อนุโลม จบ 
        [๑๔๓] นเหตุอเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุอเหตุกธรรม เกิดข้ึน   ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๑๔๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                         มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                        มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                         มี   "     ๑  
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              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                         มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี   "     ๒ 
                                            ปจจนยีะ จบ 
        การนับ ๑ อยางแมท่ียังเหลือ พึงนับอยางนี ้
        สัมปยุตตวาร เหมือนกบั สังสัฏฐวาร 
                                             ปญหาวาร 
        [๑๔๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
        พิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลวพิจารณาผล กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ 
กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ  โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ   เปนปจจยั 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ 
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุกอเหตกุธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง    ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน  
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        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ นิพพาน เปนปจจัยแก อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเปนของ 
        ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เกิด 
ข้ึน 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
โดยอารัมมณปจจัย 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุอเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจยั 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเปน 
ของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั  
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        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุก- 
ธรรม เกิดข้ึน 
        [๑๔๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทาน สมาทานศีลแลวกระทํากุศลกรรมนั้น ให 
เปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌานแลว 
กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
กระทําผลใหหนักแนนแลว พิจารณา 
        บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน  แลว 
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิ 
ข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะท้ังหลายกระทํานพิพานใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา  
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        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        [๑๔๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        อนุโลม เปนปจจยัแก โคตรภู ฯลฯ 
        เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจยัแก ผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ จุติจิตท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปจจัย 
        ภวังคท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ภวังคท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจยัแกวุฏ- 
ฐานะท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรมท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ จุติจิตท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก อุปปตติจิตท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปจจัย 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนนัตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก วุฏฐานะท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
โดยอนันตรปจจัย  
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        [๑๔๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยสมนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย 
        ในท่ีนี้ปจจัยสงเคราะห ไมมี พึงกระทําวาระ ๗ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย 
                                   พึงกระทําวาระ ๖ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย 
        พึงกระทําปวัตติ และ ปฏิสนธิ วาระ ๗ ในท่ีนี้ปจจยัสงเคราะหไมมี 
        [๑๔๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน  ฯลฯ กอ 
มานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก ศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค 
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ศีล ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก สุขทางกาย แกทุกขทางกาย     โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก สุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย    แกทุกขทาง 
กาย โดยอุปนสิสยปจจัย 
        ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย 
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจยั 
        สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แก 
ทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย           
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ 
ทําลายสงฆ 
        บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ให 
ทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        [๑๕๐] นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปจจยั 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ     กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย     ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย  
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        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก ขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนนเหตุสเหตุก- 
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๑๕๑] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิกอน   โดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิกอน    โดยปจฉา- 
ชาตปจจัย 
        [๑๕๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุกสเหตุธรรม โดยอาเสวนปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู    เปนปจจัยแกมรรค 
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั 
        [๑๕๓] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
นเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
เปนนเหตุอเหตกุธรรมท่ีเปนวิบากและกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม    โดย 
กัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ท่ีเปนวิบากและกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแกเจตนาทีเ่ปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        [๑๕๔] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยวปิากปจจยัมี ๓ นัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัยมี ๑ นัย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 106 
        [๑๕๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจัย 
        [๑๕๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจยั 
มี ๓ นัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยสัมปยตุตขันธและจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        [๑๕๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยฌานปจจยั พึงกระทํา 
ท้ัง ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นยั 
        [๑๕๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
        [๑๕๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกิด 
กอนโดยวิปปยุตตปจจยั  
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        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปป- 
ยุตตปจจยั หทัยวัตถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย   โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะเปนปจจยัแก 
กายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ 
ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
นเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๑๖๐] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกขันธ   ๓ และ 
จติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ี 
เกิดกอน กวฬงิการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย 
อัตถิปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง   ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        เม่ือกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบากท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดข้ึน 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ   เปนปจจยัแก 
ขันธ ๓ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ 
๓ ฯลฯ 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม    โดยอัตถิ- 
ปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และกวฬิงการาหาร 
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย 
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย      
        [๑๖๑] ในอารัมมณปจจัย              มีวาระ ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๗ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มี   "     ๗ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มี   "     ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                              มี   "     ๒ 
              ในปจฉาชาตปจจยั                                     มี   "     ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย                                              มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                                                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                                                มี   "     ๔ 
              ในอาหารปจจยั                                               มี   "     ๔  
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              ในอินทริยปจจยั                                               มี   "     ๔ 
              ในฌานปจจยั                                                 มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๒ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๗ 
              ในนตัถิปจจัย                                                 มี   "     ๔ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๗ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๑๖๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย    เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั 
        นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจยัแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย  
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        นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริย- 
ปจจัย 
        [๑๖๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                       มี   "     ๗ ฯลฯ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                 มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั                        มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย                                 มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                 มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                       มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                                  มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                  มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                  มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                                 มี   "     ๕ 
                                              พึงนับอยางนี ้
                                            ปจจนยีะ จบ 
        [๑๖๔] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับอารัมมณปจจยั                                                มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท้ังปวง 
              กับ ฯลฯ                                                                      มี   "     ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                      มี   "     ๔ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๖๕] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                  มีวาระ ๔ 
              ในอธิปติปจจัย               กับ ฯลฯ                             มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย               กับ ฯลฯ                             มี   "     ๗ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                 นเหตุสเหตกุทุกะ จบ 
                                                    สัปปจจยทุกะ 
                                                     ปฏิจจวาร 
        [๑๖๖] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปจจยธรรม    ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย 
        [๑๖๗] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั ฯลฯ 
        ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๑๖๘] ในเหตุปจจัย                                            มีวาระ ๑ 
              ในอารัมมณปจจยั                                         มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                           มี   "     ๑ 
                                                     อนุโลม จบ  
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        [๑๖๙] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปจจยธรรม    ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ 
        [๑๗๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                                    มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                                 มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                   มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                                           มี   "     ๑ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๗๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                     มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                        มี   "     ๑ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                        มี   "     ๑ 
                                                  อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                            มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั               กับ ฯลฯ                              มี   "     ๑ ฯลฯ 
              ในอวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ                              มี   "     ๑ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                             สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร  
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                                                     ปจจยวาร 
        [๑๗๓] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปจจยธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        [๑๗๔] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั ฯลฯ 
        ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารอยางนี ้
        ในปจจยัท้ังปวง มีวาระ ๑ เทานั้น 
                                                     ปญหาวาร 
        [๑๗๕] สัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๑๗๖] สัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
         ออกจากฌานแลว พจิารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ 
กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปจจยธรรม โดยความเปนของไม 
เท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนสัปปจจยธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ  
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        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ   แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ    แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        [๑๗๗] สัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    กระทํา 
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพจิารณา 
        ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ อยางหนักแนน แลว 
พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณ อยางหนักแนน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปจจยธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน แลวพจิารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําความยินดีนัน้ใหเปน 
อารมณ อยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัปปจจยธรรมเปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานพิพานใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน แลวพจิารณา 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผลโดยอธิปติปจจัย 
        [๑๗๘] สัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย อุปนิสสยมูล มีวาระ ๒ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย 
        ปจจัยท้ังปวง มีวาระ ๑ เทานั้น  
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        [๑๗๙] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๑ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๒ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๑ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๑ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มี   "     ๑ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                               มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๑ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๑๘๐] สัปปจจยธรรม เปนปจจยัแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย     เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจยั   เปนปจจยัโดย 
อุปนิสสยปจจยั 
         [๑๘๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                                 มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                        มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                                       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                              มี   "     ๒ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                              มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๒ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                         มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                                        มี   "     ๒ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                    ปจจนยีะ จบ  
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        [๑๘๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                  มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                             มี   "     ๑ 
                                                    พึงนับอยางนั้น 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๘๓] ในอารัมมณปจจัย      กับเหตปุจจัย 
              ท่ีไมใชเหตุปจจยั                                                       มีวาระ ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                        กับ ฯลฯ                           มี   "     ๒ 
              ในอนันตรปจจยั               กับ ฯลฯ                           มี   "     ๑ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ                           มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ                           มี   "     ๑ ฯลฯ 
              ในอวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ                           มี   "     ๑ 
                                            พึงนับอยางนี ้



                                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                                   สัปปจจยทุกะ จบ  
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                                             สังขตทุกะ 
                                             ปฏิจจวาร 
        [๑๘๔] สังขตธรรม อาศัยสังขตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังขตธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        ทุกะนี้ พงึกระทําเหมือนสัปปจจยทุกะ ไมมีแตกตางกัน 
                                            สังขตทุกะ จบ 
                                            สนิทัสสนทุกะ 
                                             ปฏิจจวาร 
        [๑๘๕] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑   ท่ีเปนอนิทัสสน- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย  ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวตัถุ  มหาภูตรูป ๑ 
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย 
        สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปท่ีเปนสนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัย 
ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        [๑๘๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธท้ังหลาย อาศัย หทัยวัตถุ 
        [๑๘๗] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑   ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภตูรูป ๓ อาศัยมหาภตูรูป ๑ มหาภตูรูป ๒ ฯลฯ จติตสมุฏฐานรูป 
ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม 
จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น   เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม 
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป    ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปน 
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                                               ฯลฯ พึงกระทําทุกปจจยั 
        [๑๘๘] ในเหตุปจจัย                                                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั                                              มี   "     ๑ 
              ในอธิปติปจจัย                                                        มี   "     ๓ 
              ในอนันตรปจจยั                                               มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั                                              มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                                                       มี   "     ๓ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในนสิสยปจจยั                                                        มี   "     ๓ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                              มี   "     ๑  
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              ในปุเรชาตปจจัย                                                      มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย                                                      มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                                         มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                                                        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                       มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                                                         มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                              มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                              มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                                                         มี   "     ๓ 
              ในนตัถิปจจัย                                                         มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                                                         มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                        มี   "     ๓ 
                                                    พึงนับอยางนี้ 
                                                     อนุโลม จบ 
        [๑๘๙] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวตัถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป   ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา    ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม 
ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
        ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม  
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        อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป   ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
อสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น   ไมใชเพราะเหตุ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุทุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ    อาหารสมุฏฐานรูป 
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                                   พึงกระทําอยางนี้ทุกปจจัย 
        [๑๙๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                                  มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                         มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                                มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                                       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                         มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                                        มี   "     ๓ 
               ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                                มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                          มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                          มี   "     ๓ 
        [๑๙๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ                  มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท้ังปวง    กับ ฯลฯ                                       มี   "     ๓    
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        กบั ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       กบั ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   กับ ฯลฯ                มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ               มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย        กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย         กบั ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๙๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                          มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั       กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั       กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในอัญญมัญญปจจัย      กับ ฯลฯ                                    มีวาระ ๑ 
              ในนสิสยปจจัย        กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในอุปนิสสยปจจัย      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในปุเรชาตปจจัย      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑  
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              ในกมัมปจจัย                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในฌานปจจยั                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั      กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในนตัถิปจจัย                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย                กับ ฯลฯ                                    มี   "     ๓ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                     ปจจยวาร 
        [๑๙๓] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑    ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป   ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม        อาศัยหทัยวัตถุ 
        พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกน้ี 
        [๑๙๔] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ 
        [๑๙๕] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
                                             อนุโลม จบ  
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        [๑๙๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑    ท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
                   พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกนี้ ฯลฯ 
        [๑๙๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                                มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                        มี   "     ๓ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๑๙๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                            มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                            มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                            มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                            มี   "     ๓ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๑๙๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                        มีวาระ ๑  
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              ในมัคคปจจัย                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๓ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                     แมนสิสยวาร ก็พึงกระทําอยางนี ้
                                                     สังสัฏฐวาร 
        [๒๐๐] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ ปฏิสนธิ- 
        [๒๐๑] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        ท้ังหมดนี ้พึงแจกกับดวยจํานวนปจจัยรวมกัน อยางท่ีกลาวมาแลว 
                               แมสัมปยตุตวาร ก็เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                                                     ปญหาวาร 
        [๒๐๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม  โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม    โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๒๐๓] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ รูปท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส  เกิดข้ึน 
        ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย          
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        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสนทัิสสนธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ     กิเลสท้ังหลาย 
ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ กาย เสียง หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดย 
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ สัททายตนะ เปนปจจยัแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยั 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนทัิสสนธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ   แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจยั 
        [๒๐๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทํารูปท่ีเปนอนิทัสสนธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ     เกิดข้ึน 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย  
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        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม    ฯลฯ กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมท้ังหลาย    ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออก 
จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนัน้ใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจยัแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม    โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        [๒๐๕] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน 
อนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั 
        [๒๐๖] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๓ นัย  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๓ นัย 
        [๒๐๗] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาซ่ึงความถึงพรอมแหงวรรณะ ทาน 
ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม 
        ความถึงพรอมแหงวรรณะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา    แกสุขทาง 
กาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ    โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๒๐๘] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        คือ รูปท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส    เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ 
        สัททายตนะ เปนปจจยัแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
โดยปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ     กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย  
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        สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม     โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแกรูปายตนะ    และหทัยวัตถุ 
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๒๐๙] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     โดยปจฉาชาต- 
ปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจยั 
        [๒๑๐] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีเกดิกอนๆ ฯลฯ 
        [๒๑๑] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน 
อนิทัสสนธรรม ท่ีเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ พึงใหพิสดาร 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ พึงใหพิสดาร  
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        [๒๑๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยวิปากปจจัย 
        มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั มี ๓ นัย พึงกระทํากวฬิงการาหาร    ในหัวขอ 
ปจจัยแมท้ัง ๓ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั มี ๓ นัย พึงกระทํารูปชีวิตินทรีย       ในหัวขอ 
ปจจัยแมท้ัง ๓ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๑ นัย 
        [๒๑๓] อนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย 
ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต- 
ปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย    โดยวิปปยตุตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ   กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจยัแกกายท่ี 
เปนสนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจยั  
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        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายท่ี 
เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน    โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๒๑๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ รูปท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอนทัิสสนธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย   ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        สัททายตนะ เปนปจจยัแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร    เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอนิทัสสน- 
ธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก กฏัตตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม 
โดยอัตถิปจจยั 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปกฏัตตารูป ท่ีเปน 
อุปาทารูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจยั   พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกสนทัิสสนรูป โดย 
อัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สนิทัสสนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร    เปนปจจยัแกกายท่ีเปนสนิทัสสน- 
ธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอนทัิสสนธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป ท่ีเปน 
อุปาทารูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม    โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกกฏัตตารูป ท่ีเปน 
อุปาทารูปท้ังหลาย ท่ีเปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม    โดยอัตถิปจจัย 
        สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม    โดยอัตถิปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือปุเรชาต ไดแกรูปายตนะและหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย  
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        [๒๑๕] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๓ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๑ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มี   "     ๓ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มีวาระ ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั                                     มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                                                มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั                                               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั                                               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                                                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๕ 
              ในนตัถิปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๕ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ  
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        [๒๑๖] สนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจยั    เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปจจัยเปนปจจยัโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย     เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย 
        อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม     โดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย    เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดย 
อินทริยปจจยั 
        สนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนธรรม   โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๒๑๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                 มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                        มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั                        มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย                                 มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                               มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท้ังปวง                                                 มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                                  มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                  มี   "     ๕  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                  มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                                 มี   "     ๔ 
                            ปจจนยีะ จบ 
        [๒๑๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย       กับเหตปุจจัย                  มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                                                      มี   "     ๓ 
                                                          อนุโลมปจจนยีะ จบ 
        [๒๑๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                                                  มีวาระ ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                               กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั                              กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑  
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              ในสมนันตรปจจยั                     กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                              กับ ฯลฯ                                             มีวาระ ๓ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑ 
              ในนสิสยปจจัย                               กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย                             กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั                    กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                             กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในกมัมปจจัย                                กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                                กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                     กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                             กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                                กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๕ 
              ในนตัถิปจจัย                                กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                                กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                               กับ ฯลฯ                                             มี   "     ๕ 
                                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                                           สนิทัสสนทุกะ จบ 
                                                             สัปปฏิฆทุกะ 
                                                             ปฏิจจวาร 
        [๒๒๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั 
        คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป     ๒ ฯลฯ จิตต- 
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม    มหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม 
        จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย โผฏฐัพพายตนะ  
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        อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม  จิตตสมุฏฐานรูป กฏัต- 
ตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย  ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม  อาโปธาตุ 
อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน    เพราะเหตุปจจยั 
        คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป 
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม 
        จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร   อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆ- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย 
กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
        สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย     ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยอาโปธาตุ 
        จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
        จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
        สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจยั  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 138 
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม 
และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม    อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
        จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และ 
มหาภูตรูปท้ังหลาย 
        ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม 
และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ    อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ี 
เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม    อาศัยขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ี 
เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม    อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
        จักขายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ 
อาโปธาตุ 
        [๒๒๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    ในปฏิสนธิขณะ 
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยวัตถุ 
        [๒๒๒] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย พงึเวน 
ปฏิสนธิ และกฏัตตารูป  
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              ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย 
              ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย 
              ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด 
        [๒๒๓] ฯลฯ เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูต- 
รูป ๒ ฯลฯ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   ในปฏิสนธิขณะ หทัย- 
วัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ มหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ พึงกระทําอัชฌัตติก- 
พาหิรมหาภูตรูปเหลานี ้
        สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
                                       ฯลฯ เพราะนิสสยปจจัย 
                                       ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๒๒๔] ในเหตุปจจยั                                         มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                                               มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๙  
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              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มี   "     ๑ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย                                              มีวาระ ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                                                มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในอินทริยปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในฌานปจจยั                                                 มี   "     ๙ 
              ในมัคคปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๙ 
                                                     อนุโลม จบ 
        [๒๒๕] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑    ท่ีเปนอัปปฏิฆ- 
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย     อาศัยหทัยวัตถุ 
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย 
กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป   ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
        สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย  
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อาโปธาตุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อัปปฏิฆมูลกะนัย พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกนี ้แมในปจจยัสงเคราะห กพ็ึง 
กระทําวาระ ๓ อัชฌัตติกและพาหิรมหาภูตรูปท้ังหมด    ผูมีปญญารูแลว พึงกระทํา 
        [๒๒๖] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั ฯลฯ 
                                       ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
        [๒๒๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                                  มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                                       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                                       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                                         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                                        มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                                        มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                               มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                          มี   "     ๙ 
                                                    ปจจนยีะ จบ  
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        [๒๒๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                                   มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                              มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๑  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                              มี   "     ๙ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๒๒๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                          มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั               กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                       กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                        กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในปุเรชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย                      กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในมัคคปจจัย                         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ                            มีวาระ ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                         กับ ฯลฯ                            มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ                            มี   "     ๙ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                           แมสหชาตวาร ก็เหมือนกบั ปฏิจจวาร  
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                                                     ปจจยวาร 
        [๒๓๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑   ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย- 
หทัยวัตถุ 
                                      วาระ ๕ ท่ีเหลือ เหมือนกับปฏิจจวาร 
        [๒๓๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ   ขันธ ๓ 
อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ 
                                      ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
                                      ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๒๓๒] ในเหตุปจจยั                                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                              มี   "     ๓ 
              ในอธิปติปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในสมนันตรปจจยั                              มี   "     ๓ 
              ในสหชาตปจจยั                                       มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                              มี   "     ๖  
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              ในนสิสยปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                              มี   "     ๓ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                                      มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                         มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              แมการนับปจจนยีะ ก็พึงกระทําอยางนี้ 
              แมนสิสยวารก็เหมือนกับปจจยวาร 
              แมในสังสัฏฐวารทั้งหมด ก็มีวาระ ๑ 
        ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย ก็มีวาระ ๑ เทานั้น 
                                       แมวาระท้ังสอง ก็พึงกระทํา 
                                                     ปญหาวาร 
        [๒๓๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั   ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๒๓๔] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง    ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ  
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        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติ- 
ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ   แลวพิจารณาซ่ึง 
กุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิด 
ข้ึนแลวในกาลกอน 
        หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ    กวฬิงการาหาร 
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ   เปนปจจยัแก 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต- 
ปริยญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
โดยอารัมมณปจจัย 
        [๒๓๕] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคล กระทําโผฏฐัพพะท้ังหลาย 
ใหหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดนีั้นใหหนกัแนน ราคะ 
เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 147 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม   ฯลฯ กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออก 
จากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ 
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ บุคคลกระทํา- 
กวฬิงการาหารใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความ 
ยินดนีั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน   ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม   โดยอธิปติปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปน อัปปฏิฆธรรม    เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        [๒๓๖] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปจจยั 
        [๒๓๗] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        [๒๓๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย 
                        ฯลฯ เปนปจจยัโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นยั 
                        ฯลฯ เปนปจจยัโดยนิสสยปจจัย   มี ๙ นัย  
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        [๒๓๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ   เสนาสนะแลวใหทาน 
ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ฤดู เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ  โภชนะแลว ใหทาน 
ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ โภชนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ   โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๒๔๐] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารมัมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย    โดยความเปนของไมเท่ียง 
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ    กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก หทัยวตัถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย    ชีวิตินทริย 
อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   โทมนัส เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย   ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม 
โดยปุเรชาตปจจัย  
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        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม   โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ    และหทัยวัตถุ 
โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจยั 
        [๒๔๑] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแก กายท่ีเปนอัปปฏิฆ- 
ธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรมน้ี 
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
                                        พึงกระทํามูลแหงวาระทั้ง ๒ 
         [๒๔๒] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ โวทาน   เปนปจจยัแกมรรค 
โดยอาเสวนปจจัย 
        [๒๔๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกวปิากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจยั  
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        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ ฯลฯ 
        [๒๔๔] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย 
        คือ อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนวิบาก ฯลฯ มี ๓ นัย 
        [๒๔๕] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรมน้ี โดย 
อาหารปจจัย 
        วาระท้ัง ๒ ท่ีเหลือนอกนั้นพึงกระทํา ปฏิสนธิ กวฬิงการาหาร    พึงกระทําแม 
ในวาระท้ัง ๒ ในบทเบ้ืองปลาย 
        [๒๔๖] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายนิทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
โดยอินทริยปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจยั มี ๓ นัย 
        พึงกระทําชีวิตินทรีย แมในวาระ ๓ ในบทเบ้ืองปลาย 
        สัปปฏิฆธรรมและอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ จักขุนทรียและจักขุวิญญาณ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ 
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย และกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ 
โดยอินทริยปจจัย 
        [๒๔๗] ฯลฯ เปนปจจยัโดยฌานปจจัย มี ๓ นยั 
                    ฯลฯ เปนปจจยัโดยมัคคปจจยั มี ๓ นัย 
                   ฯลฯ เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย 
        [๒๔๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย  
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        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ    กายายตนะ 
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยวิปปยตุตปจจัย หทัยวัตถุ 
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อัปปฏิฆธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย 
        [๒๔๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจยั    มี ๑ นยั หวัขอ 
ปจจัยขอแรกเหมือนกับปฏิจจวาร  
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        สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอาโปธาตุ 
โดยอัตถิปจจยั มหาภูตรูปท้ังหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
ท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกอิตถินทรีย แกกวฬิงการาหาร โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป 
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส  เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกมหาภตูรูป ๒    และอาโปธาตุ 
โดยอัตถิปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
         ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓   ฯลฯ ตลอด 
ถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย    ชีวติินทรีย อาโปธาตุ 
ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   โทมนัส เกิดข้ึน 
        หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยนัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
อัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรมน้ี 
โดยอัตถิปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุเปนปจจยัแกมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดย 
อัตถิปจจัย อาโปธาตุ เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลาย ท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจยั อาโปธาตุ เปนปจจยัแกจักขายตนะ แกโผฏฐัพพายตนะ โดย 
อัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ   อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป  สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจยัแกกายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรมน้ี 
โดยอัตถิปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร    ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ี 
เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูป 
ท้ังหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือน 
กับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึง 
อสัญญสัตว  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ  และจักขายตนะ เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจยั 
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
โดยอัตถิปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร 
        [๒๕๐] ในเหตุปจจัย                                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั                              มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                                        มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั                               มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั                              มีวาระ ๑ 
              ในสหชาตปจจยั                                       มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                              มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั                             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                                      มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                         มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                                        มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั                                       มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั                                       มี   "     ๕ 
              ในฌานปจจยั                                         มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                                         มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                              มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                              มี   "     ๔ 
              ในอัตถิปจจัย                                         มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                         มี   "     ๑  
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              ในวิคตปจจัย                                         มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                        มี   "     ๙ 
                                            พึงนับอยางนี ้
                                             อนุโลม จบ 
        [๒๕๑] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย  เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั 
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั     เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั เปน 
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย 
อินทริยปจจยั 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั เปน 
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม 
โดยสหชาตปจจัย 
        [๒๕๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                  มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั                มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย               มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย                         มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                       มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                         มี   "     ๔ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๒๕๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                   มีวาระ ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                              มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                              มีวาระ ๓ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๒๕๔] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                          มีวาระ ๒ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ                     มี   "     ๔ 
                                                  พึงนับอนุโลมมาติกา 
              ในอวคิตปจจัย กับปจจัยท่ีไมใช 
              เหตุปจจัย                                                     มีวาระ ๙ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                                           สัปปฏิฆทุกะ จบ 
                                                      รูปทุกะ 
                                                     ปฏิจจวาร 
        [๒๕๕] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัย 
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยหทยัวัตถุ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    กฏัตตารูป อาศัย- 
มหาภูตรูปท้ังหลาย 
        อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม     ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
๒ ฯลฯ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                                                               ฯลฯ 
        [๒๕๖] ในเหตุปจจัย                                         มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                                      มี   "     ๓ 
              ในอธิปติปจจัย                                                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั                                       มี   "     ๓ 
              ในสมนันตรปจจยั                                      มี   "     ๓ 
              ในสหชาตปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                                      มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                                มีวาระ ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                                      มี   "     ๓ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย                                              มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                                                มี   "     ๙  
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              ในอาหารปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในอินทริยปจจยั                                               มี   "     ๙ 
              ในฌานปจจยั                                                 มี   "     ๙ 
              ในมัคคปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๓ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                                      มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๙ 
              ในนัตถิปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
              ในวิคตปจจัย                                                 มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย                                                มี   "     ๙ 
                                                     อนุโลม จบ 
        [๒๕๗] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั     มี ๓ นัย 
        อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒    ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย 
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ไมใชเพราะเหตุปจจยั พงึกําหนด วาระ ๙ วาเปนอเหตุกะ 
        [๒๕๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                        มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                             มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                    มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                                มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                               มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                                มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                             มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                             มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                                มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                                มี   "     ๓ 
                                                    ปจจนยีะ จบ 
        [๒๕๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                                         มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                                                    มี   "     ๓ 
                                                  อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๒๖๐] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                                 มีวาระ ๓ 
              ในอนันตรปจจยั               กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในสมนันตรปจจยั              กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในสหชาตปจจยั                       กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ                   มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                        กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในปุเรชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ                   มี   "     ๑  
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              ในอาเสวนปจจัย                      กับ ฯลฯ                   มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                        กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั                       กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในอินทริยปจจยั                       กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในฌานปจจยั                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในมัคคปจจัย                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในวิคตปจจัย                         กับ ฯลฯ                   มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ                   มี   "     ๙ 
                                                  ปจจนยีานุโลม จบ 
                            แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร 
                                                     ปจจยวาร 
        [๒๖๑] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร 
        อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป   อาศัยมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย ปฏิสนธิ 
        วาระท่ีเหลือนอกนั้น พงึจําแนกเปน ปวัตติ ปฏิสนธิ อยางนี ้
        [๒๖๒] อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั  
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        คือ จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ    ขันธท้ังหลายที่ 
เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ 
        อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ 
        อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                                       ฯลฯ 
        [๒๖๓] ในเหตุปจจัย                                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                              มี   "     ๓ 
              ในอธิปติปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                               มี   "     ๓ 
              ในสมนันตรปจจยั                              มี   "     ๓ 
              ในสหชาตปจจยั                                       มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย                              มีวาระ ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                                        มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย                              มี   "     ๓ 
              ในปุเรชาตปจจัย                                      มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย                                      มี   "     ๓ 
              ในกมัมปจจัย                                         มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในมัคคปจจัย                                         มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั                              มี   "     ๓ 
              ในวปิปยุตตปจจยั                              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                                         มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                                         มี   "     ๓  
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              ในวิคตปจจัย                                         มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย                                        มี   "     ๙ 
                                             อนุโลม จบ 
        [๒๖๔] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ    ขันธท้ังหลายที่ 
เปนอรูปธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวตัถุ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย พงึกระทํา 
ปวัตติ ปฏิสนธิ 
        อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ    โมหะ ท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย     ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ 
        รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม    ขันธ ๒ ฯลฯ 
ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรมและมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ 
        รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ ปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนอเหตุกะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ 
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม    และมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ 
        [๒๖๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
                            ปจจนยีะ จบ  
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        [๒๖๖] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ ฯลฯ 
              พึงกระทําใหหมด 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
                          อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๒๖๗] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
              พึงกระทําใหหมด 
              ในฌานปจจยั          กับ ฯลฯ   มี   "     ๙ 
              ในมัคคปจจัย          กับ ฯลฯ   มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในอวคิตปจจัย         กับ ฯลฯ   มี   "     ๙ 
                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                    แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร  
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                             สังสัฏฐวาร 
        [๒๖๘] อรูปธรรม คลุกเคลากับอรูปธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ      ปฏิสนธิ 
        [๒๖๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                                  มี   "     ๑ 
        ปจจนยีะก็ดี การนับท้ัง ๓ ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี  ท้ังหมดพึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
มีวาระ ๑ เทานั้น 
                             ปญหาวาร 
        [๒๗๐] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  โดยเหตุปจจัย 
ปฏิสนธิ 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย    โดยเหตุ- 
ปจจัย ปฏิสนธิ 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยเหตุปจจยั 
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        [๒๗๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิทรีย    อาโปธาตุ ฯลฯ 
กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส   เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย โผฏฐัพพายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ โดยอารัมมณปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั  
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        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนจากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ แลวพจิารณาผล 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ    กิเลสทั้งหลาย 
ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม    โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนอรูปธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ    แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        [๒๗๒] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทํากวฬงิการาหารให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําความยินดนีั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ     เกิดข้ึน 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอรูปธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม 
ยินดี ฯลฯ ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย  
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        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปธรรม    เปนปจจยัแกจติต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปธรรม    เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        [๒๗๓] อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อรูปธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย 
        ในท่ีนี้ปจจัยสงเคราะหไมมี 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย         
        ในท่ีนี้ปจจัยสงเคราะหไมมี 
        [๒๗๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ   ฯลฯ 
เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ    โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ     
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน   ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
        บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกายแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ  
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        ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ    โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        [๒๗๕] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ    กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๒๗๖] อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้    ท่ีเกิดกอน 
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๒๗๗] อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปน อรูปธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ 
        [๒๗๘] อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธท้ังหลาย โดย 
กัมมปจจยั 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย  
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        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และกฏัตตา- 
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๒๗๙] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยวิปากปจจยั มี ๓ นยั 
        [๒๘๐] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอาหารปจจยั มี ๓ นัย 
        [๒๘๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจยั 
        คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายนิทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย 
อินทริยปจจยั 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นยั 
        รูปธรรมและอรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย 
        คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุ- 
วิญญาณ โดยอินทริยปจจยั กายินทรีย ฯลฯ 
        [๒๘๒] อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยฌานปจจยั มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๑ นัย 
        [๒๘๓] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย  
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        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ    กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจยั แกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา- 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิกอน 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๒๘๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว    กวฬงิการาหาร เปน 
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
โทมนัส เกิดข้ึน 
        ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิกอน 
โดยอัตถิปจจยั 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอรูปธรรม และกวฬิงการาหาร เปนปจจัย 
แกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอรูปธรรม และรูปชีวิตนิทรีย   เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑   ท่ีเปนอรูปธรรม ท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ 
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓    โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปน 
อรูปธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจยั  
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        [๒๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๑ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๑ 
              ในสหชาตปจจยั               มีวาระ ๗ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในนิสสยปจจัย                มี   "     ๗ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๑ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๑ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๑ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๖ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๑ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๗ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๑ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๗ 
              พึงนบัอยางนี ้
                             อนุโลม จบ  
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        [๒๘๖] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหาร- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั 
        อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย 
กัมมปจจยั 
        รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย    เปนปจจยัโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม โดยสหชาตปจจยั   เปนปจจัยโดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        [๒๘๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั         มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย         มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "    ๗ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั      มี   "    ๖  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั      มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย         มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย         มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "    ๔ 
              พึงนบัอยางนี ้
                           ปจจนยีะ จบ 
        [๒๘๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย      กบั ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย      กับ ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั     กับ ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    กับ ฯลฯ      มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย    กับ ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท้ังปวง                    กับ ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั    กับ ฯลฯ      มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั    กับ ฯลฯ      มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย       กับ ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        กบั ฯลฯ      มี   "    ๓ 
              พึงนบัอยางนี ้
                              อนุโลม จบ 
        [๒๘๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ ๒ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ      มี   "    ๔ 
                            พึงกระทําอนุโลมมาติกา 
        ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗ 
                        ปจจนยีานุโลม จบ 
                          รูปทุกะ จบ  
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                                          โลกิยทุกะ 
                                          ปฏิจจวาร 
        [๒๙๐] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม    ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย    อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        โลกิยธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตรธรรม 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม   ขันธ ๒ ฯลฯ 
        โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                                                ฯลฯ 
        [๒๙๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
             ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๒ 
              ในอธิปติปจจัย               มี   "    ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "    ๒ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "    ๒ 
              ในสหชาตปจจยั                มี   "    ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             มี   "    ๒ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "    ๕ 
              ในอุปนิสสยปจจัย             มี   "    ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "    ๒  
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              ในอาเสวนปจจัย               มี   "    ๒ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "    ๕ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๕ 
              ในอาหารปจจยั                มี   "    ๕ 
              ในอินทริยปจจยั              มี   "    ๕ 
              ในฌานปจจยั                  มี   "    ๕ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "    ๕ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             มี   "    ๒ 
              ในวปิปยุตตปจจยั             มี   "    ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                มี   "    ๒ 
              ในนตัถิปจจัย                มี   "    ๒ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "    ๒ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๕ 
                           อนุโลม จบ 
        [๒๙๒] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม      ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ    ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
                                                       ฯลฯ 
        [๒๙๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั       มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย     มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย     มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั    มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   มี   "    ๓  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 179 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย    มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย   มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "    ๕ 
        ในอาเสวนมูลกนัย ในโลกุตตระ ในสุทธกอรูปภูมิ พึงกําหนดคําวา     วิบาก สวนท่ี 
 เหลือนอกนัน้ พึงกระทําตามปรกติ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย       มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั      มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั      มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั    มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย       มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย      มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย       มี   "    ๓ 
                           ปจจนยีะ จบ 
        [๒๙๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กบั ฯลฯ   มี   "    ๒ 
              บทท่ีไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     กบั ฯลฯ   มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  กบั ฯลฯ   มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กบั ฯลฯ   มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย     กบั ฯลฯ   มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ   มี   "    ๓ 
                             อนโุลมปจจนียะ จบ  
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        [๒๙๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั       กับ ฯลฯ    มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย        กับ ฯลฯ    มี   "    ๑ 
                           ปจจนยีานุโลม จบ 
                        สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
                              ปจจยวาร 
        [๒๙๖] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนโลกิยธรรม อาศัย- 
หทัยวัตถุ 
        โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย คือ ขันธท้ังหลาย ท่ี 
เปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยมหาภูต- 
รูปท้ังหลาย 
        โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั 
        โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ    ขันธ ๒ ฯลฯ 
        โลกยิธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม    เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ    ขันธ ๒ ฯลฯ จติตสมุฏ- 
ฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                                                                       ฯลฯ  
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        [๒๙๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๔ 
              ในอธิปติปจจัย               มี   "    ๙ 
               ในอนันตรปจจยั               มี   "    ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั              มีวาระ ๔ 
              ในสหชาตปจจยั                มี   "    ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             มี   "    ๔ 
              ในนิสสยปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย             มี   "    ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "    ๔ 
              ในอาเสวนปจจัย               มี   "    ๔ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๙ ฯลฯ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             มี   "    ๔ 
              ในวปิปยุตตปจจยั             มี   "    ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                มี   "    ๔ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "    ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                           อนุโลม จบ 
        [๒๙๘] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุ- 
วิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ   ขันธท้ังหลายที่เปนโลกิยธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ี สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
                                                               ฯลฯ  
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        [๒๙๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                     มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                      มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                      มี   "    ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                    มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                     มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                      มี   "    ๙ 
        ในโลกุตตระ ในอรูปภมิู พึงกําหนดวาวิบาก 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                        มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                       มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                     มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                         มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                        มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                    มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                    มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                        มี   "    ๓ 
                           ปจจนยีะ จบ 
        [๓๐๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กบั ฯลฯ   มี   "    ๔ 
        บทท่ีวาไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     กบั ฯลฯ   มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  กบั ฯลฯ   มี   "    ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                     มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
                           อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๓๐๑] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั  กับ ฯลฯ        มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย   กับ ฯลฯ        มี   "    ๑ 
                            ปจจนยีานโุลม จบ 
                              สังสัฏฐวาร 
        [๓๐๒] โลกิยธรรม คลุกเคลากับโลกิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   ในปฏิสนธิ 
ขณะฯลฯ 
        โลกุตตรธรรม คลุกเคลากับโลกุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สังสัฏฐวารพึงใหพิสดารอยางนี้ พรอมดวยการนับ มีวาระ ๒ 
                       สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                                              ปญหาวาร 
        [๓๐๓] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยเหตุปจจยั     
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
        [๓๐๔] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลว    พิจารณาซ่ึง 
กุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พจิารณาโวทาน พิจารณากเิลสท่ีละแลว พจิารณา 
กิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกยิธรรม โดยความเปนของไม 
เท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนโลกิยธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ    เปนปจจยัแก 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ   โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแก 
กายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกยิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ  แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ   แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ นิพพานเปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย 
         โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค พิจารณาผลพิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนโลกุตตรธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตรธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติ- 
 ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย  
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        [๓๐๕] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโปสถกรรม ฯลฯ 
        ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
        พระเสกขบุคคลท้ังหลาย กระทําโคตรภใูหเปนอารมณอยางหนักแนน  ฯลฯ กระทํา 
โวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนโลกิยธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย 
         มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน  กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  แลวพิจารณา 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย  
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        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม    เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        [๓๐๖] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
โลกิยธรรม ท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภ ูอนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน โดย 
อนันตรปจจยั 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค 
        อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจาก 
นิโรธเปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
โลกุตตรธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล โดย 
อนันตรปจจยั 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ผล เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มีวาระ ๕ 
        ปจจัยสงเคราะห ไมมี 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจยั มี ๒ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย   มี ๗ นัย 
        [๓๐๗] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนโลกิยธรรมแลวให 
ทาน ฯลฯ ยังวปิสสนาใหเกดิข้ึน ยังอภิญญาใหเกดิข้ึน   ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน   ฯลฯ ทําลาย 
สงฆ  
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        ศรัทธาท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ 
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล เปนปจจยัแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค 
โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรคเปนปจจยัแกทุตยิมรรค   โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย ตติยมรรคเปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรค    แลวยังสมาบัติ 
ท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน เขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลวพิจารณาเหน็สังขาร   โดยความเปนของไมเท่ียง 
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
        มรรคของพระอริยะเหลานั้น ฯลฯ เปนปจจยัแกความฉลาดในฐานะและอฐานะ โดย 
อุปนิสสยปจจยั ผลสมาบัติ เปนปจจยัแกสุขทางกาย     โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๓๐๘] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง 
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส    เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ   กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    ท่ีเปนโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย  
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        มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน 
โลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๓๐๙] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้    ท่ีเกิดกอน 
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี   ท่ีเกิดกอน 
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๓๑๐] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอาเสวนปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
โลกิยธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั อนุโลม    เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัย 
แกโวทาน โดยอาเสวนปจจยั 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยอาเสวนปจจยั 
        คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
        [๓๑๑] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนโลกยิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และกฏัตตา- 
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนโลกยิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย  
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        คือ เจตนาท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย   โดยกมัมปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม   โดยกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ  จิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๓๑๒] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจยั มี ๓ นยั 
        [๓๑๓] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจยั 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจยั มี ๓ นยั 
        [๓๑๔] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอินทริยปจจยั    พึงกระทําปฏิสนธิ 
จักขุนทรียเปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายนิทรียเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูป 
ชีวิตินทรียเปนปจจัย แกกฏัตตารูปท้ังหลาย   โดยอินทริยปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอินทริยปจจยั มี ๓ นัย 
        [๓๑๕] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยฌานปจจยั   มี ๑ นัย 
        โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย ในโลกิยธรรม มี ๑ นัย ในโลกุตตรธรรม มี ๓ นัย 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย 
        โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
        [๓๑๖] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยวิปปยตุตปจจัย หทัยวัตถุ 
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย  
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        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ   กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี  ท่ีเกดิกอน 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตร- 
ธรรม   โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเกิดกอน 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๓๑๗] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย หทัยวัตถุ 
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน 
โดยอัตถิปจจยั กพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้   โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแก 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกตุตร- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย  
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        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิด 
กอน โดยอัตถิปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกยิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และกพฬิงการาหาร เปน 
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ    เปนปจจยัแก 
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย 
        [๓๑๘] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั                      มี   "     ๓  
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              ในอธิปติปจจัย               มี   "     ๔ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั                มี   "     ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             มี   "     ๒ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๗ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มีวาระ ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย               มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๔ 
              ในอาหารปจจยั                มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในฌานปจจยั                  มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             มี   "     ๒ 
              ในวปิปยุตตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                มี   "     ๗ 
              ในนตัถิปจจัย                มี   "     ๔ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๗ 
                           อนุโลม จบ 
        [๓๑๙] โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั    เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉา- 
ชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย   เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั  
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        โลกิยธรรม เปนปจจยัแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย   โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยสหชาตปจจัย 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกยิธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย 
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน 
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        [๓๒๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั      มีวาระ ๗ 
              ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั   มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั     มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย  มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย     มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย  มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  มี   "    ๗ 
              ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย      มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  มี   "    ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย     มี   "    ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย     มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย      มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย     มี   "    ๔ 
                           ปจจนยีะ จบ 
        [๓๒๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กบัเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "    ๔ 
                           ปจจนยีานุโลม จบ 
        [๓๒๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ ๓ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ      มี   "    ๔  
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                           พึงกระทําอนุโลมมาติกา 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย      มี   "    ๗ 
                             ปจจนยีานโุลม จบ 
                              โลกิยทุกะ จบ 
                             เกนจวิิญเญยยทุกะ 
                                ปฏิจจวาร 
        [๓๒๓] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ 
๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป   ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
        เกนจนิวญิเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจนิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑ ท่ี 
เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจวิิญเญยยธรรม เกิดข้ึน 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจวิิญเญยยธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  
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        เกนจนิวญิเญยยธรรม อาศัยเกนจินวญิเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจนิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
เกนจนิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
เกนจนิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจนิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวญิเญยยธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจวิิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
เกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจนิวญิเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจนิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
เกนจนิวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 197 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        เกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจวิิญเญยยธรรม และ 
เกนจนิวิญเญยยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม และเกนจินวญิเญยยธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๓๒๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                           อนุโลม จบ 
        [๓๒๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๙     
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "    ๙ 
              การนบัท้ังส่ีพึงกระทําใหบริบูรณอยางนี ้
        สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี  
พึงใหพิสดารอยางนี ้
        ปจจยวาร พึงแสดง หทัยวัตถุ และอายตนะหา พึงกระทําตามสมควร 
                           ปญหาวาร 
        [๓๒๖] เกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกเกนจิวิญเญยยธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนเกนจวิิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ 
                                                       ฯลฯ  
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        [๓๒๗] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                           อนุโลม จบ 
        [๓๒๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "    ๙ 
                          ปจจนยีะ จบ 
                   การนับท้ังส่ีพึงกระทําใหบริบูรณอยางนี ้
                       เกนจิญเญยยทุกะ จบ 
                           อาสวทุกะ 
                           ปฏิจจวาร 
        [๓๒๙] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ กามาสวะ อวิชชาสวะ  อาศัยทิฏฐาสวะ  
กามาสวะ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาสวะ อวชิชาสวะ อาศัยภวาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 
                      พึงผูกจักรนยั แมอยางหนึ่งๆ 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาสวสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยกามาสวะ 
                           พึงผูกจักรนยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  
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        อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาสวะ ๔ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชอาสวธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  และอาสวธรรม 
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช 
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                                ฯลฯ 
        [๓๓๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง              มี   "    ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๑ 
              ในอาหารปจจยั                มี   "    ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                           อนุโลม จบ  
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        [๓๓๑] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  ซ่ึงเปนเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต- 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        [๓๓๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๓๓๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "    ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั         มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั       มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั           มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย         มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "    ๓ 
                           ปจจนยีะ จบ 
        [๓๓๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                       มี   "    ๓ 
                           อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๓๓๕] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย  มี   "    ๒ 
              ในอนันตรปจจยั       กับ ฯลฯ  มีวาระ ๒ 
              ในวปิากปจจยั        กับ ฯลฯ  มี   "    ๑ 
              ในมัคคปจจัย                  มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                 มี   "    ๒ 
                           ปจจนยีานุโลม จบ 
                      สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร  
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                             ปจจยวาร 
        [๓๓๖] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั อาสวมูลกนยั มี  
๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ จติต- 
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม  
อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม อาสวธรรมท้ังหลาย  
อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                           พึงผูกจักรนยั 
        ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ 
                           พึงผูกจักรนยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  และอาสวธรรม 
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และหทัยวัตถุ 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ  ๑ ท่ีไมใช 
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                           พึงผูกจักรนยั 
        ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยกามาสวะ  และหทัยวัตถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๓๓๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในอธิปติปจจัย               มี   "    ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๑ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "    ๙ 
                            อนุโลม จบ 
        [๓๓๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ  
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
        [๓๓๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั    มี   "    ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "    ๓ 
                การนับท้ังปวง พึงนับอยางนี ้
              นิสสยวาร เหมือนกบั ปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
        [๓๔๐] อาสวธรรม คลุกเคลากับอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  คือ ทิฏฐา- 
สวะ อวิชชาสวะ คลุกเคลากบักามาสวะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๓๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง              มี   "    ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
        [๓๔๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั         มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั    มี   "    ๙ 
การนับก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ สังสัฏฐวาร  
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                           ปญหาวาร 
        [๓๔๓] อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ กามาสวะ เปนปจจยัแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจยั  ภวาสวะ เปน 
ปจจัยแก อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจัย 
                           พึงผูกจักรนยั 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ กามาสวะ เปนปจจยัแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและอาสวธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยเหตุ 
ปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาสวธรรม  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมเปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย  
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        [๓๔๔] อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรมท้ังหลาย อาสวธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรมเกิดข้ึน 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรมท้ังหลาย อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชอาสวธรรม ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ี 
ขมแลว ฯลฯ รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม โดยความเปนของไม 
เท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีไมใชอาสวธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย  คือ บุคคลให 
ทานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงทานนั้น เพราะปรารภความยนิดีนั้น อาสวธรรมท้ัง 
หลาย เกดิข้ึน 
        ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลาย 
ท่ีไมใชอาสวธรรม ใหหนกัแนนแลว เพราะปรารภความยนิดีนั้นอาสวธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนท่ีสอง บุคคลยอมยินด ี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยนิดนีั้น อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาสวธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม  
เกิดข้ึน 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        [๓๔๕] อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําอาสวธรรมท้ังหลายใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน มี ๓ นัย 
        พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกบัอารัมมณปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        ในกาลกอน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรม 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําความยนิดีนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมท้ังหลาย  เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธ อาสวธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรม 
ใหหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดนีั้นใหหนกัแนน ราคะ  
เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ฯลฯ อาสวธรรมท้ังหลาย  เกดิข้ึน มี ๓ นัย พึงกระทําวา 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน 
        [๓๔๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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        คือ อาสวธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆโดยอนนัตร- 
ปจจัย 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชอาสวธรรม  
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาสวธรรมท้ังหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช 
อาสวธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภ ูแกผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อาสวธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลาย  
ท่ีเกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม  โดยอนันตรปจจัย  
มี ๓ นัย 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย และพึงแสดง หทัยวัตถุ 
        [๓๔๗] อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อาสวธรรมท้ังหลายเปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะฯลฯ ท่ีเปน 
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน  ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ  
ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ ถือทิฏฐิ  
ศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรมโดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  มี ๓ นัย 
        [๓๔๘] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
                         พึงใหพิสดารอยางนี้  
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        โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีไมใชอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวัตถุใหหนกัแนนแลว  
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนัน้ อาสวธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลาย  โดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลกระทําจกัขุใหหนักแนนแลว  ยอมยินดี ยอม 
เพลิดเพลินซ่ึงจักขุ เพราะปรารภความยนิดนีั้น อาสวธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๓๔๙] อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกดิกอน  
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม  โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ อาสวธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ี 
เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจยั 
        [๓๕๐] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอาเสวนปจจยั  มี ๙ นัย 
        [๓๕๑] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรมโดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 213 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย 
        คือ เจตนาท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตอาสวธรรมท้ังหลาย โดย 
กัมมปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
กัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และอาสวธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๓๕๒] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ นัย 
        [๓๕๓] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยอาหาร 
ปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตอาสวธรรมท้ังหลาย โดย 
อาหารปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  อาสวธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั 
        [๓๕๔] ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดย 
อินทริยปจจยั  
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        คือ อินทรียท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกสัมมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย 
        ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายนิทรีย  เปนปจจัยแกกาย 
วิญญาณ โดยอินทริยปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั  
มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๙ นัย 
        [๓๕๕] อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ  เปนปจจยั 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิ 
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลาย โดย 
วิปปยุตตปจจยั  
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        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกอาสวธรรม  และสัมปยตุต- 
ขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกาย 
นี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๓๕๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ กามาสวะ เปนปจจยัแกทิฏฐาสวะ โดยอัตถิปจจยั 
                           พึงผูกจักรนยั 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกอาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดย 
อัตถิปจจัย 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยอัตถิปจจัย 
        คือ กามาสวะ เปนปจจยัแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว  
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        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ โดยความเปนของไมเท่ียง  ฯลฯ โทมนัส  
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ  
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิกอน  
โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้  โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแก  อาสวธรรมท้ังหลาย  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวตัถุใหหนกัแนนแลว ยอม 
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น  อาสวธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน  
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  โดยอัตถิปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  อาสวธรรม  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
                           พึงผูกจักรนยั 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม เปน 
ปจจัยแกอวิชชาสวะ โดยอัตถิปจจัย 
                           พึงผูกจักรนยั  
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        กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ  โดยอัตถิปจจยั 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        อาสวธรรมท้ังหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมท้ังหลาย และกวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายน้ี  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตา- 
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ เปนปจจัยแกขันธ ๓  
ทิฏฐาสวะ อวชิชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
                            พึงผูกจักรนัย 
        [๓๕๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๗ 
              ในอารัมมณปจจยั                      มี   "    ๙  
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              ในอธิปติปจจัย               มี   "    ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "    ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในสหชาตปจจยั                มี   "    ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             มี   "    ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย             มี   "    ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "    ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "    ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย               มี   "    ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "    ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในอาหารปจจยั                มี   "    ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             มี   "    ๙ 
              ในวปิปยุตตปจจยั             มี   "    ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                             อนุโลม จบ 
        [๓๕๘] อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจัยโดย- 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        อาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  
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        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั 
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย   เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย  โดยอินทริยปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต 
ปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม  โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวธรรม และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรมและธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัยเปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๓๕๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "    ๙ 
                            ปจจนยีะ จบ 
        [๓๖๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                        มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗  
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              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท้ังปวง      กับ ฯลฯ         มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๗ 
                          อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๓๖๑] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ               มี   "    ๙ 
              พึงกระทําบทท่ีเปนอนุโลมใหบริบูรณ 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๙ 
                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                            อาสวทุกะ จบ  
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                             สาสวทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๓๖๒] สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
        อนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาสวธรรม 
        สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
        สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม และอนาสวธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาสวธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        โลกิยทุกะ ในจฬูนัตรทกุะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั 
                            สาสวทุกะ จบ 
                           อาสวสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๓๖๓] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  โมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ ขันธ ๓ โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐาน- 
รูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธ อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคต- 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา  ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม  และ 
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 223 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคต- 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๓๖๔] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนสั ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ  
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๓๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอธิปติปจจัย  
มี ๓ นัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัสมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป  
ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และโมหะ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และโมหะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม และอาสว- 
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และโมหะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปจจยัท้ังปวง พึงใหพิสดารอยางท่ีกลาวมาแลว 
                               ฯลฯ 
        [๓๖๖] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั               มี   "    ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในอนันตรปจจยั                มี   "    ๖ 
              ในสมนันตรปจจยั               มี   "    ๙ 
              ในสหชาตปจจยั                 มี   "    ๖ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มีวาระ ๖ 
              ในนิสสยปจจัย                 มี   "    ๖ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "    ๙  
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              ในปุเรชาตปจจัย               มี   "    ๖ 
              ในอาเสวนปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในกมัมปจจัย                  มี   "    ๖ 
              ในวปิากปจจยั                 มี   "    ๙ 
              ในอาหารปจจยั                 มี   "    ๙ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "    ๖ 
              ในฌานปจจยั                   มี   "    ๙ 
              ในมัคคปจจัย                  มี   "    ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "    ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "    ๖ 
              ในวิคตปจจัย                  มี   "    ๖ 
              ในอวคิตปจจัย                 มี   "    ๙ 
                             อนุโลม จบ 
        [๓๖๗] อาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต- 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปยุตตธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        [๓๖๘] อาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
อารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย  
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        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
        [๓๖๙] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
อธิปติปจจัย 
                               ฯลฯ 
        [๓๗๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
ปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ ท่ี 
สหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั 
        คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ มี ๒ นัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย      มี ๙ นัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั        มี ๙ นัย 
        [๓๗๑] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะกัมม- 
ปจจัย 
        คือ สัมปยตุตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ วิปปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
        คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  
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        ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั 
        ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
        [๓๗๒] ในปจจยัท่ีไมใชเพราะเหตุปจจัย             มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั               มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั               มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย               มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี   "    ๙ 
               ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                  มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                 มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั                 มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                   มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                  มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี   "    ๖  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                 มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                  มี   "    ๓ 
                            ปจจนยีะ จบ 
        [๓๗๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                                มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                                      มี   "    ๓ 
                          อนุโลมปจจนียา จบ 
        [๓๗๔] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒ 
              ในอนันตรปจจยั       กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
              ในสมนันตรปจจยั      กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
              ในกมัมปจจัย         กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
              ในวปิากปจจยั        กับ ฯลฯ                 มี   "    ๑ 
              ในอาหารปจจยั        กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
              ในมัคคปจจัย         กับ ฯลฯ                 มี   "    ๑ 
              ในสัมปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒  
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              ในวปิปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
              ในวิคตปจจัย         กบั ฯลฯ                 มีวาระ ๒ 
              ในอวคิตปจจัย        กับ ฯลฯ                 มี   "    ๒ 
                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                     สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                             ปจจยวาร 
        [๓๗๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย  
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปยุตตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ 
        จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป  ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยโทมนสั ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และโมหะ อาศัย 
หทัยวัตถุ  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา   และโมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส และหทัยวัตถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓  
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒  ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  
และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๓๗๖] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จกัขุวิญญาณ  อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ  
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม อาศัยอาสวสัมปยตุตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
              ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
              ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย 
              ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๓๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง              มี   "    ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                             อนุโลม จบ 
        [๓๗๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจยั  
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        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว  จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ  
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววปิปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัย 
หทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ 
                               ฯลฯ 
        [๓๗๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "    ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั        มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั         มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั       มี   "    ๑  
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              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั           มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั      มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั      มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย         มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "    ๓ 
        การนับท้ังสองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี ้
        แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๓๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
        [๓๘๑] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๖ 
              ในอารัมมณปจจยั                มี   "    ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                 มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท้ังปวง                มี   "    ๖ 
              ในวปิากปจจยั                  มี   "    ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                  มี   "    ๖ 
                             อนุโลม จบ 
        [๓๘๒] อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย  
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสววิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย  
ฯลฯ 
        [๓๘๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "    ๖  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย        มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย       มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั         มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย           มี   "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั          มี   "    ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั            มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย           มี   "    ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "    ๖ 
        การนับท้ังสองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
        แมสัมปยตุตวาร ก็เหมือนกับ สังสัฏฐวาร 
                             ปญหาวาร 
        [๓๘๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั โทสะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั โทสะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  โมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ  
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        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        คือ โทสะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
        [๓๘๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปน 
อาสววิปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั  
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        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ  เกิดข้ึน 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลธรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนจากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ  นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม  พิจารณากิเลส 
ท้ังหลายท่ีขมแลว ในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววปิปยุตตธรรม โดย 
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา  ในท่ีนี้ ความยนิดีไมมี 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก อิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ  
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ  
โดยอารัมมณปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น ราคะ เกิดข้ึน  ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา ฯลฯ  
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 238 
        ออกจากฌานแลว พจิารณาฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เพราะปรารภความยินดีนัน้ ราคะ ฯลฯ  ทิฏฐิ โทมนัส วิจกิิจฉา ฯลฯ  
อุทธัจจะ เกดิข้ึน 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววอิปปยุตตธรรม  
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ  
เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธท้ังหลายที่เปนอาสววิปปยตุตธรรม และ โมหะ เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกดิข้ึน 
        [๓๘๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
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        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปน 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโทมนสั เปนปจจัย 
แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปน 
ปจจัยแกสัมปตุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานพิพานใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน  แลวพจิารณา 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภ ูแกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอาสววปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม  
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา 
ความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ  เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 240 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        [๓๘๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอน เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดข้ึนหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน 
อาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต  
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ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย  อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยตุตธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ และ โมหะ โดยอนันตรปจจยั อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก อาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  
โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ และ โมหะ เปนปจจัยแก โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ 
อาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ  โดยอนันตรปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจยั  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย     มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย     มี ๙ นัย 
        [๓๘๘] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก อาสววิปปยตุตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน  บุคคลเขาไป 
อาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว  ยังสมาบัตใิหเกดิข้ึน 
        ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย โมหะ เปนปจจยัแกศรัทธา   แก 
โมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ  ถือทิฏฐิ   
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู  โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ  
โมหะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา และโมหะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ศีล ฯลฯ โมหะ  เปนปจจยัแก  
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม  และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแก อาสวสัมปยุตตธรรม  
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแก ขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๓๘๙] อาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 244 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ พิจารณาเห็นหทัยวตัถุ  โดยความเปนของ 
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวญิญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปนปจจัย 
แก กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรมโดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะ เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยปุเรชาตปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ  ขันธท้ังหลายที่สหรคต 
ดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๓๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิด 
กอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และโมหะ  เปนปจจัย 
แกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  
โดยสหชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
ท่ีเกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน  โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๓๙๑] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยอาเสวนปจจัย 
        มี ๙ นัย อาวัชชนะ ก็ดี วุฏฐานะ ก็ดี ไมมี 
        [๓๙๒] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
กัมมปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยกัมมปจจัย 
        คือ เจตนาท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
กัมมปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั  
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        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  
และกฏัตตรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๓๙๓] อาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  โดยวิปากปจจัย  
มี ๑ นัย 
        [๓๙๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  โดยอาหารปจจยั 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอาหารปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอาหารปจจยั 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยอาหารปจจัย อาหารทั้งหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอาหารปจจัย 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั อาหารทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวย 
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และโมหะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอาหารปจจยั 
        คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั 
        ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจัย 
        [๓๙๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย  
มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั          มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมรรคปจจัย         มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั     มี ๖ นัย  
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        [๓๙๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงใหพิสดาร 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา  ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแก กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั 
        [๓๙๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั  
มี ๑ นัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย  
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        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแก โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม  
โดยอัตถิปจจยั เหมือนกับ สหชาตปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย  ฯลฯ พงึใหพิสดาร 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกโมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน  วิจิกจิฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส  
เกิดข้ึน หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โมหะ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวตัถุ ขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยอัตถิปจจยั  
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        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวตัถุ เปนปจจยั 
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยตุตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย  
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยอัตถิปจจยั ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และกพฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต- 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๓๙๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในอธิปติปจจัย               มี   "    ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "    ๙  
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              ในสมนันตรปจจยั              มี   "    ๙ 
              ในสหชาตปจจยั                มีวาระ ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย             มี   "    ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย             มี   "    ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "    ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "    ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย               มี   "    ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "    ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "    ๑ 
              ในอาหารปจจยั                มี   "    ๔ 
              ในอินทริยปจจยั              มี   "    ๔ 
              ในฌานปจจยั                  มี   "    ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "    ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั             มี   "    ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั             มี   "    ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                มี   "    ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "    ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "    ๙ 
                             อนุโลม จบ 
        [๓๙๙] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย- 
กัมมปจจยั  
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        อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย  เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย- 
ปจฉาชาตปจจยั 
        อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        [๔๐๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                      มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "    ๙ 
                            ปจจนยีะ จบ 
        [๔๐๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                        มีวาระ ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "    ๙ 
                          อนุโลมปจจนียะ จบ 
        [๔๐๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ         มี   "    ๕ ฯลฯ 
                      พึงกระทําการนับจํานวนอนโุลม 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๙ 
                          ปจจนยีานุโลม จบ 
                         อาสวสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                           อาสวสาสวทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๐๓] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                       อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                       อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 
        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยอาสวธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  
อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัย 
กามาสวะ ภวาสวะ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม  
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        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรม  และสาสวธรรม  
และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                          พึงผูกจักรนยัอยางนี ้
        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใชอาสวธรรม 
และอาสวธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
สาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร 
ก็ดี พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
        อาสวทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั 
                             ปญหาวาร 
        ในปญหาวาร ในเหตุปจจัยกด็ี ในอารัมมณปจจยักด็ี ไมพึงกระทําโลกุตตระ ควร 
กระทําวา "พระเสกขะท้ังหลาย" ยอมพจิารณาโคตรภู ยอมพิจารณาโวทาน แมในอธิปติปจจัย ผู 
ท่ีรูปจจัยทุกอยางแลว พึงกระทํา  
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        [๔๐๔] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
อาสวธรรม และสาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
         คือ อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ  
โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนนัตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสาสวธรรม  แต 
ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจัยแก  
ขันธท้ังหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดหลังๆ  โดยอนันตรปจจยั 
        อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน อาวัชชนะ  เปนปจจยั 
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
สาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจัยแก  
อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั  
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        ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม 
และสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมท่ีเกิดกอนๆ  เปนปจจัยแก 
อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  โดยอนนัตรปจจัย 
        อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแก 
อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม ท่ีเกิดหลังๆ  โดยอนันตรปจจัย 
        อาสวธรรม และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม  และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแก 
อาสวธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  โดยอนนัตรปจจัย 
                       พึงใหพิสดารอยางนี้ท้ังหมด 
        อนันตรปจจัย แมในอาสวทุกะ ก็พึงใหพิสดาร เหมือนกับทุกะนี ้
        อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ทานแสดงไวเหมือนกนัอยางนี้ ขอท่ียอไวท้ังหมด  พึง 
กระทําใหพิสดาร เหมือนกบัอาสวทุกะ ไมมีแตกตางกนั 
                          อาสวสาสวทุกะ จบ  
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                        อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๐๕] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                       อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                       อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอาสวธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   เกิดข้ึน   เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยอาสวสัมปยุตตกามา- 
สวธรรมท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ อาสวธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
อาสวธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมท้ังหลาย   อาศัยขันธ  ๑  ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและ 
อาสวสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ- 
เหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                          พึงผูกจักรนยัท้ังหมด 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม 
และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม และ 
อาสวธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยขันธ ๑   ท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                        ทุกปจจยัพึงกระทําอยางนี ้
        [๔๐๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙  
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              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                   ไมมี 
              ในอาหารปจจยั               มีวาระ ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๐๗] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย  นเหตุมูลกะ ไมมี 
                      ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
                      ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย 
                               ฯลฯ 
        [๔๐๘] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๙ 
        แมการนบัท้ังสองอยางนอกนี้กด็ี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐ- 
วารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้ เหมือนกับปฏิจจวาร 
                             ปญหาวาร 
        [๔๐๙] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรม และอาสวสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย  
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        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๔๑๐] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม ขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม  เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสว- 
ธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาสวธรรม 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   อาสวธรรม 
และขันธท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ- 
ปจจัย มี ๓ นัย 
        อธิปติปจจัย มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกบัอารัมมณปจจัย  
อนันตรปจจยั พึงกระทําวา ท่ีเกิดกอนๆ เหมือนกับอารัมมณปจจยันัน่เทียว สมนนัตรปจจัย  
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยนิสสยปจจยั เหมือนกับอารัมมณปจจยันั่นเทียว การจาํแนก ไมมี  
มี ๓ นัย  พึงกระทําอุปนิสสยปจจยัท้ังหมด 
        [๔๑๑] ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย  มี ๓ นัย  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั      มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย        มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั     มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย       มี ๙ นัย 
        [๔๑๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั            มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั             มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั            มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั             มีวาระ ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย            มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย            มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย            มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย               มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย               มี   "     ๙ 
               ในสัมปยุตตปจจยั            มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย               มี   "     ๙  
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              ในนตัถิปจจัย               มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย              มี   "     ๙ 
        [๔๑๓] ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย   เปนปจจยั 
โดยอุปนสิสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอาสวสัมป- 
ยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย   เปนปจจัยโดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสวธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน 
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั   เปนปจจัย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสวธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
อาสวธรรมและอาสวสัมปยตุตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย  เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั  เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยัเปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  
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        ธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ี 
เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย  
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        [๔๑๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๔๑๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี    "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี    "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี    "    ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี    "    ๔ 
        [๔๑๖] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ     มี   "     ๙ 
                         พึงนับบทท่ีเปนอนุโลม 
              ในอวคิตปจจัย กับปจจัยท่ีไมใช 
              เหตุปจจัย                     มี   "     ๙ 
                       อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                        อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๑๗] ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาสววิปปยตุตสาสวธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย 
        โลกิยทุกะ ในจูฬนัตรทกุะ พิสดารฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น  ไมมีแตกตางกนั ฯลฯ 
                       อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ 
                            สัญโญชนทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๑๘] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน  สีลพตปรามาสสัญโญชน  
อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน  มานสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน  
อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน 
มัจฉริยสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน  อาศัยปฏิฆสัญโญชน  
ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยมานสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน อาศัยภวราคสัญโญชน  
อวิชชาสัญโญชน อาศัยวจิิกจิฉาสัญโญชน 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมท้ังหลาย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 265 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยกามราคสัญโญชน 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป  
๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป   อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช 
สัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน- 
ธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม   และธรรมท่ี 
ไมใชสัญโญชนธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน 
                            พึงผูกจักรนัย 
                        ในอารัมมณปจจัย รูปไมมี 
             อธิปติปจจัย เหมือนกับ เหตุปจจัย วิจิกจิฉาสัญโญชนไมมี 
                   เพราะอนันตรปจจัย เพราะอวคิตปจจัย 
        [๔๑๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๒๐] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิิจฉาสัญโญชน 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ฯลฯ 
                        เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ 
                  แมท่ีไมใชอารัมมณปจจยัท้ังหมด ก็พึงยกข้ึน  
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        [๔๒๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๔๒๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
                          พึงนับอยางนี้ท้ังหมด 
        [๔๒๓] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๔  
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              ในปจจัยท้ังปวง      กับ ฯลฯ     มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั       กับ ฯลฯ     มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั      กับ ฯลฯ     มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย        กับ ฯลฯ     มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ     มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย       กับ ฯลฯ     มี   "     ๔ 
        สัญโญชนธรรม เกิดรวมกับสัญโญชนธรรม ฯลฯ 
                             ปจจยวาร 
        [๔๒๔] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย  
เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ  มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย   ขันธท้ังหลาย 
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย สัญโญชนธรรม  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัญโญชนธรรม  อาศัยสัญโญชนธรรม   และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย ทิฏฐสัิญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และหทัยวัตถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัยสัญโญชนธรรม   และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และ 
สัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     พึงผูกจักรนยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรมท้ังหลาย  และหทัยวตัถุ 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม   และธรรมท่ี 
ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  
ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ อาศัยกามราคสัญโญชน และ 
หทัยวัตถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๔๒๕] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๒๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๔ 
              ในท่ีใดๆ ได หทัยวตัถุ ในท่ีนั้น พงึกระทําใหมีหทัยวัตถ  เชนเดียวกัน  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "     ๓ 
        การนับท้ังสองแมนอกนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี ้
                             สังสัฏฐวาร 
        [๔๒๗] สัญโญชนธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน คลุกเคลากับกามราคสัญโญชน 
        พึงกระทําวาระ ๙ อยางนี้ เฉพาะอรูปภูมิเทานัน้ 
        สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี ้
                             ปญหาวาร 
        [๔๒๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตสัญโญชนธรรมท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  สัญโญชนธรรม  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
        [๔๒๙] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
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        คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย สัญโญชนธรรมท้ังหลาย  เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย สัญโญชนธรรมและสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  
เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ  
ในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยความเปนของ 
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแก 
กายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ  แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ  แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจัย  
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        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึง  ขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยนิดีนั้น ราคะ ฯลฯ  โทมนัส เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยนิดีนั้น สัญโญชนธรรม  และขันธท้ังหลายที่เปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย พึงกระทําวา เพราะปรารภน้ันเทียว 
        [๔๓๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรมท้ังหลายใหหนักแนน ฯลฯ  
มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนนท้ัง ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ มี ๓ นัย 
        อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แมแหงวาระทั้ง ๓ ก็ควรกระทํา  พึงจําแนก 
ท้ัง ๓ นัยอีก 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรม  และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ นัย  
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        [๔๓๑] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรมท้ังหลาย   ท่ี 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชสัญโญชนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม   
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ ฯลฯ แมท้ัง ๒ อยาง ก็พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อนันตรปจจยั มี ๓ นัย 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยสมนันตรปจจยั  มี ๙ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย  มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย   มี ๙ นัย 
        [๔๓๒] ฯลฯ เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนสิสยะ ไดแก สัญโญชนธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั แมท้ัง ๓ อยาง ก็เหมือนอยางนี้ 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอนมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ  เสนาสนะแลว  
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ  โดยอุปนิสสยปจจัย  
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        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ  ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย 
        [๔๓๓] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ  
โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ  
โดยอารัมมณปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ 
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต  
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        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนัน้ ราคะ ฯลฯ โทมนัส  เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรมท้ังหลาย โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น   สัญโญชนธรรม   และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย   เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธ- 
ท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๔๓๔] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยปจฉาชาตปจจัย  
มี ๑ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยปจฉาชาต- 
ปจจัย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๔๓๕] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นยั 
        [๔๓๖] ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดย 
กัมมปจจยั                                                                     มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจยั                     มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั             มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั             มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั               มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย               มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั            มี ๙ นยั  
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        [๔๓๗] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
                             พึงจําแนก 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
                             พึงจําแนก 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาตปจจัย ไดแก หทัยวัตถุ   เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก สัญโญชนธรรม  และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช 
สัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
                             พึงจําแนก 
        [๔๓๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย  มี ๑ นัย  
เหมือนกับปฏิจจวาร 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดย 
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ  
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        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
สัญโญชนธรรมท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน  หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  เหมือนกับ อาสวทุกะ 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต เหมือนกับอาสวทุกะ 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย พึงจําแนก   เหมือน 
กับอาสวทุกะ 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม และ 
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต พึงจําแนกเหมือนกบัอาสวทุกะ 
        [๔๓๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙  
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              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มีวาระ ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๔๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย   เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย   เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย 
        สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย   เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย   เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย  
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เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั   เปนปจจัยโดยกัมมปจจยั   เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย   เปนปจจยั- 
โดยอินทริยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั  เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัย 
โดยปุเรชาตปจจัย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั  เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย 
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        สัญโญชนธรรม และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม  และ 
ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย   เปนปจจัยโดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        [๔๔๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๔๔๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
        [๔๔๓] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มี   "     ๙ 
                        พึงกระทําอนโุลมมาติกา 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มี   "     ๙ 
                           สัญโญชนทุกะ จบ 
                            สัญโญชนียทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๔๔] สัญโญชนียธรรม อาศัยสัญโญชนียธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนียธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ   มหาภูต- 
รูป ๑ ฯลฯ 
                        เหมือนกับโลกิยทุกะ ในจฬูนัตรทุกะ ไมมีแตกตางกนั 
                                                  สัญโญชนียทุกะ จบ  
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                                         สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
                                                     ปฏิจจวาร 
        [๔๔๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ  ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และมหาภูต- 
รูปท้ังหลาย จติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๔๔๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
อารัมมณปจจยั 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวปิปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ  
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๔๔๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอธิปติปจจัย  
มี ๑ นัย  
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        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และมหาภูต- 
รูปท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๔๔๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๖ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๙ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มีวาระ ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๖ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๖ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙  
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        [๔๔๙] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว 
        [๔๕๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๖  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๔๕๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓  
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        [๔๕๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๓ 
              ในวปิากปจจยั        กับ ฯลฯ    มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั       กับ ฯลฯ    มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย         กับ ฯลฯ    มี   "     ๒ 
              ในอวคิตปจจัย        กับ ฯลฯ    มี   "     ๓ 
              แมสหชาตวาร กเ็หมือนกับ ปฏิจจวาร 
                             ปจจยวาร 
        [๔๕๓] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ- 
เหตุปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกบัปฏิจจวาร 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ         
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  สัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ   ขันธ ๒  
ฯลฯ ขันธ  ๓  อาศัยขันธ  ๑  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย  
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๔๕๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัยหทัยวตัถุ  
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ  ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒  
ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทัยวัตถุ  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๔๕๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
อธิปติปจจัย 
              ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
        [๔๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๕๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุทุกะ ฯลฯ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ  
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        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และ  
หทัยวัตถุ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
หทัยวัตถุ 
                               ฯลฯ 
        [๔๕๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย               มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั               มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี   "     ๑  
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              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                 มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี   "     ๓ 
        [๔๕๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                             มี   "     ๙ 
                           พึงกระทําอยางนี ้
        [๔๖๐] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท้ังปวง      กับ ฯลฯ            มี   "     ๖ 
              ในวปิากปจจยั       กับ ฯลฯ            มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั      กับ ฯลฯ            มี   "     ๖ 
              ในมัคคปจจัย        กับ ฯลฯ            มี   "     ๖ 
              ในอวคิตปจจัย       กับ ฯลฯ            มี   "     ๖ 
        แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๔๖๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ ใน 
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ  ขันธ  ๓  คลุกเคลากับขันธ  ๑  ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                               ฯลฯ 
        [๔๖๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๒ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๖ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๖ 
        [๔๖๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๖ 
        การนับท้ังสองนอกน้ีกด็ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้  
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                             ปญหาวาร 
        [๔๖๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั        
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  โดยเหตุปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๔๖๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน  
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                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกดิข้ึน 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  พิจารณา 
กิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
เจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  
ฯลฯ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโตปริย- 
ญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
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        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เพราะปรารภความยินดนีั้น  ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ  โมหะ เกิดข้ึน 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายที่เปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน 
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกดิข้ึน 
        [๔๖๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติ- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดนีั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน  
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        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ แลว 
กระทํากุศลกรรมนั้นใหหนกัแนนแลว พจิารณา 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  บุคคลกระทําอุโบสถกรรม  
แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา 
ความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยตุตธรรม  
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําความยินดีนัน้ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        [๔๖๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร- 
ปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแก โมหะ  ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  ท่ี 
เกิดกอนๆ เปนปจจยัแก ฯลฯ ท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ  แกผลสมาบัติ โดยอนนัตรปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ  เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจยั  อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนนัตรปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ และโมหะ  เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ และโมหะ  เปนปจจยัแก 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย  ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  
และโมหะเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิกอนๆ และโมหะ  เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย  
มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย  มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย   มี ๙ นัย 
        [๔๖๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย  
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        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ  โดยอุปนิสสยปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย   เสนาสนะ ฯลฯ  
โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ  แกผลสมาบัติ โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ  โมหะ  
แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ   แกความปรารถนา  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 299 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย  ฯลฯ เสนาสนะ  
และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ โดยอุปนิสสยปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวปิปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย 
        [๔๖๙] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และ 
โมหะ โดยปุเรชาตปจจัย  
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        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส  เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ  ขันธท้ังหลายที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๔๗๐] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
         สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัย 
แกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกดิภายหลังและโมหะ เปนปจจยัแกกาย 
นี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๔๗๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
อาเสวนปจจยั มี ๙ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะกด็ี ไมมี 
        [๔๗๒] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย 
กัมมปจจยั  
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        คือ เจตนาท่ีเปนสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม โดยกัมมปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยางคือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะเปนปจจยัแกโมหะ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวิบาก- 
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        คือ เจตนาท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย เจตนาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายและโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวิบาก- 
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๔๗๓] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ นัย 
        [๔๗๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอาหาร- 
ปจจัย มี ๔ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั            มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั              มี ๔ นัย  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย              มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั           มี ๖ นัย 
        [๔๗๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        [๔๗๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิ 
ปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย  
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        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกขันธ ๓  
โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ  พงึใหพิสดาร 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย มี  
๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาตปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะเปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวตัถุ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ เกดิข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
โมหะ โดยอัตถิปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมโมหะ และมหาภูต- 
รูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะและโมหะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุเปนปจจยัแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ  เปนปจจยัแก 
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และกวฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และรูปชีวติินทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ  เปนปจจยัแกขันธ ๓  
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย  
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        [๔๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั               มีวาระ ๔ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              วิคตปจจัย                   มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๔๗๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน 
ปจจัยโดยกัมมปจจัย  
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        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนวปิปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน 
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย 
อินทริยปจจยั 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั 
        สัญโญชนวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย  
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย  
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั 
        สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั  
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        [๔๗๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                  มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                  มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย                 มี   "     ๙  
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        [๔๘๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๖ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                              มี   "     ๖ 
        [๔๘๑] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ             มี   "     ๕ 
                         พึงนับบทท่ีเปนอนุโลม 
            ในอวคิตปจจัย กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ ๙ 
                        สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                         สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๘๒] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสัญโญชนธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  
แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยกามราคสัญโญชน 
                            พึงผูกจักรนัย 
   ธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนิย- 
  ธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงมหาภูตรูป 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  
แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม    แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม  
และ สัญโญชนิยธรรม และ ธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชน- 
ธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม  และสัญโญชนิยธรรม และธรรมท่ีเปน 
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ท่ี 
เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        เหมือนปฐมทุกะในสัญโญชนโคจฉกะ ทุกะแมนีพ้ึงใหพิสดารอยางนั้น  ไมมีแตกตางกัน  
เวนโลกุตตระ 
                       สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ จบ 
                      สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๘๓] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
เปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน  
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        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัย 
กามราคสัญโญชน 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย  
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        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม  
และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรมและธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        [๔๘๔] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มีวาระ ๙ 
        [๔๘๕] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ี 
เปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิิจฉาสัญโญชน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย  
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        คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
        [๔๘๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๙ 
        การนับท้ังสอง นอกนี้กด็ี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว  ปจจยวารก็ดี  
นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
                             ปญหาวาร 
        [๔๘๗] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจยัแกทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน  โดยเหตุปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจยัแกทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน  และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั  
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        [๔๘๘] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย สัญโญชนธรรมท้ังหลาย  เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่เปนท้ังสัญโญชนธรรม  และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชน- 
ธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม  
สัญโญชนธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม  
สัญโญชนธรรมท้ังหลาย และขันธท้ังหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น 
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  มี ๓ นัย  
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        [๔๘๙] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย 
        อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พงึกระทําในขอปจจัย แมท้ัง ๓  เหลานี ้
        ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม 
และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 
        [๔๙๐] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๙ นยั การจําแนก 
ไมมี เหมือนกบัอารัมมณปจจัย ไมมีแตกตางกัน 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั            มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย             มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย            มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย              มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย            มี ๙ นยั 
        พึงกระทําโดยนยัแหงอารัมมณปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั            มี ๙ นัย 
        [๔๙๑] ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๓ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั              มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั              มี ๓ นัย  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั                มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั             มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจยั             มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย                มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย                มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย               มี ๙ นัย 
        [๔๙๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙    
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙  
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        [๔๙๓] ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
ธรรมท่ีเปนท้ังสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั ฯลฯ 
        วาระ ๙ พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว พึงเปล่ียนแปลง ในบททั้ง ๓ นั่นเทียว  
นานาขณกิ ไมมี 
        [๔๙๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย       มี   "     ๙ 
        [๔๙๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓  
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        [๔๙๖] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ         มี   "     ๙ 
                        พึงกระทําบทที่เปนอนุโลม 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย       มีวาระ ๙ 
              สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ 
                      สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๙๗] ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิย- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว  มหาภตูรูปท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนโญสัญชนวิปปยุตต- 
อสัญโญชนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ฯลฯ พึงกระทําวาระ ๒ 
             ทุกะนีเ้หมือนกับโลกิยทุกะในจฬูนัตรทุกะ ไมมีแตกตางกนั 
                    สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ จบ 
                              คันถทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๔๙๘] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย- 
คันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ  
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        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยคันถธรรมท้ังหลาย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อภิชฌากายคันถะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยสีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถธรรม 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรมขันธ ๒ ฯลฯ  
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ 
        คันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ คันถธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจยั 
        คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม  และคันถธรรม 
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถธรรมและธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชคันถธรรม  
และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย  
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        ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอวคิตปจจัย 
        [๔๙๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๐๐] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคต 
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        [๕๐๑] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม ปฏิสนธิ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ฯลฯ 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย           มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจยั          มี ๓ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั         มี ๓ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย         มี ๓ นยั 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย         มี ๓ นัย  
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        [๕๐๒] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจนภิิเวสกายคันถะ  อิทังสัจจาภนิิเวส- 
กายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ ในอรูปภูมิ สีลัพพตปรามาสไมมี พึงกระทําวาระ ๙ อยางนี ้
              ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั        มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย         มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย            มี ๓ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั           มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจยั          มี ๑ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั          มี ๑ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจยั            มี ๑ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย            มี ๑ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจยั         มี ๓ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั         มี ๙ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย            มี ๓ นัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย            มี ๓ นัย 
        [๕๐๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย            มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั           มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั             มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั            มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั            มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั           มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั           มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี   "     ๓ 
        [๕๐๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                       มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๙ 
                        พึงนับอยางท่ีกลาวมาแลว 
        [๕๐๕] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั ฯลฯ                 มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย ฯลฯ                 มี   "     ๑ 
               สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                             ปจจยวาร 
        [๕๐๖] คันถธรรม อาศัยคันถธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ นัย เหมือนกับ  
ปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ  
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
ขันธท้ังหลายที่ไมใชคันถธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        คันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ คันถธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม   คันถธรรมท้ังหลาย  
อาศัยหทัยวัตถุ  
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        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คันถธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชคันถธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ 
        คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม  และคันถธรรม 
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรมและหทัยวัตถุ 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรมและธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชคันถธรรม 
และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ  และหทัยวัตถุ  
เกิดข้ึน 
                            พึงผูกจักรนัย 
        [๕๐๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๐๘] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ- 
เหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ  อาศัยจกัขายตนะ กายวิญญาณ  
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคต 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
        [๕๐๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั         มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มีวาระ ๙ 
                            พึงนับอยางนี้ 
        [๕๑๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                  มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
        [๕๑๑] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ          มี   "     ๑ 
             แมนสิสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร นั่นเอง 
        สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําเปนวาระ ๙  รูปไมมี 
                             ปญหาวาร 
        [๕๑๒] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        คันถธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจยั  
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        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และคันถธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตคันถธรรมท้ังหลาย โดย- 
เหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
         คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และคันถธรรม  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชคนถธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใช 
คันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั  
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        [๕๑๓] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                           พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน 
                           พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพจิารณากุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล  พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชคันถธรรม ฯลฯ  กิเลสท่ีขมแลว 
กิเลสท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง  
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีไมใชคันถธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัย แกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ  แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
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        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทํา อุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น ราคะ  เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัส  
เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดนีัน้ ราคะ เกดิข้ึน  ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินดี ยอม 
เพลิดเพลินยิ่งซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดนีัน้ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
มี ๓ นัย พึงกระทําคําวาความปรารภ 
        [๕๑๔] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย  พึงกระทําวา 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน เหมือนกับ อารัมมณปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ  
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        นิพพาน เปนปจจยัแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงกุศลกรรมนั้น  เพราะกระทําซ่ึงกศุลกรรมนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชคันถธรรม 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยนิดีนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนน คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 
        [๕๑๕] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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        คือ คันถธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลาย  ท่ีเกิดหลังๆ  
โดยอนันตรปจจัย 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ คันถธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม  
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย คันถธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ คันถธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจยั มี ๓  
นัย ๒ นัย พึงกระทําอาวัชชนะ นยัท่ี ๑ ไมมี 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย  
มี ๓ นัย วุฏฐานะแมหนึ่ง พึงกระทําในทามกลาง 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย     โดยสหชาตปจจัย           มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย     โดยอัญญมัญญปจจัย          มี ๙ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย     โดยอุปนิสสยปจจัย          มี ๙ นัย 
        [๕๑๖] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลาย  
ฯลฯ มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ใหทาน ฯลฯ กอ 
มานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ      
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ  โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย  
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        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ นยั พงึกระทํา โดยนัยแหงอารัมมณปจจยั 
        [๕๑๗] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ  
โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย  
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        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ  เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลายโดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ  ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน คันถธรรม 
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั    มี ๙ นัย 
        [๕๑๘] ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยกัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
กัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและคันถธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั  
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        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยวิปากปจจยั มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั    มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย    มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๙ นัย 
        [๕๑๙] คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลาย โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และ ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกคันถธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        [๕๒๐] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นยั  เหมือนกับ 
ปฏิจจวาร 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  
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        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดย 
อัตถิปจจัย   คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม  และธรรมที่ไมใชคันถธรรม  โดยอัตถิปจจัย  มี ๑  
นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรมท้ังหลาย  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน ฯลฯ  หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกคันถธรรม 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓  และคันถธรรม  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เกดิข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจยั 
แกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจยั 
                            พึงผูกจักรนัย  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก 
อภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม และคันถธรรมท้ังหลาย  เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก คันถธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายนี้  
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย และกวฬิงการาหาร  เปนปจจยัแกกายน้ี  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแก  
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใช 
คันถธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชคันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ  
เปนปจจยัแกขันธ ๓ และอภชิฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ  เปนปจจยัแกอภชิฌา- 
กายคันถะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย  
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        [๕๒๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๒๒] คันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        คันถธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        คันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรมและธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั  
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โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย  เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริย- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจยัโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        คันถธรรม และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชคันถธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉา- 
ชาตปจจัย 
        คันถธรรม และ ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกคันถธรรม และธรรมท่ีไมใช 
คันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๕๒๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๕๒๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท้ังปวง 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
        [๕๒๕] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๙ 
              พึงกระทําบทท่ีเปนอนุโลมใหบริบูรณ 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
                            คันถทุกะ จบ 
                             คันถนิยทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๒๖] คันถนิยธรรม อาศัยคันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถนิยธรรม ฯลฯ 
        โลกิยทุกะ ในจูฬนัตรทกุะ ฉันใด พึงแจกฉันนัน้ ไมมีแตกตางกนั                      
                           คันถนิยทุกะ จบ  
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                           คันถสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๒๗] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  โลภะ และ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ  
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ และ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปน 
ทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯขันธ ๓ และ ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  
ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ  
ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธท้ังหลาย ฯลฯ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  สัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย อาศัยปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั  และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยตุตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยตุตธรรม และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และ  
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคต 
ดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ ๒  ฯลฯ 
        [๕๒๘] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ โลภะอาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ  
อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวปิปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธิขณะ  
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  สัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย อาศัยปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ  
โลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั  และ ปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                               ฯลฯ 
        [๕๒๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๖ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๙  
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              ในมัคคปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๖ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๖ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๓๐] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว  โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        [๕๓๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๗ 
        อรูปภูมิเมื่อจะแจกในท่ีไมใชปุเรชาตปจจัยพึงกระทํากอน รูปภูมิยอมไดในท่ีใด พึง 
กระทําภายหลัง และปฏิฆะ ไมมีในอรูปภูมิ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั      มี   "     ๑  
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              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "     ๓ 
        [๕๓๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
                           พึงนับอยางนี้ ฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                     มี   "     ๓ 
        [๕๓๓] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย        กับ ฯลฯ  มี   "     ๑ 
        แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
                             ปจจยวาร 
        [๕๓๔] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
        ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา- 
ภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยตุตขันธท้ังหลาย  
อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัยปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัยหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 
        คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ และโลภะ 
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั และหทัยวัตถุ และ ปฏิฆะ ขันธ ๒  
ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยตุตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
       คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โลภะ อาศัยขันธ 
ท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ปฏิฆะ อาศัยขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และหทัยวตัถุ 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  และคันถ- 
วิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓   
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และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และปฏิฆะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓  และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และ 
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                               ฯลฯ 
        [๕๓๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๓๖] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ  ตลอดถึงอสัญญสัตว  
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายที่เปนคันถวิปปยุตต- 
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
                               ฯลฯ 
        [๕๓๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย      มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย     มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "     ๓ 
        [๕๓๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
                        พึงนับอยางท่ีกลาวมาแลว 
        [๕๓๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ         มี   "     ๑ 
                    แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๕๔๐] คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ โลภะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
ปฏิฆะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และโลภะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะ  ท่ีเปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ ปฏิสนธิ 
        คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับปฏิฆะ 
        คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑  ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                               ฯลฯ 
        [๕๔๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๖ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๖ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๖ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๖  
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        [๕๔๒] คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ  
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากบัขันธท้ังหลาย  ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ 
                               ฯลฯ 
        [๕๔๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั             มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั           มี   "     ๖ 
        [๕๔๔] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                          มีวาระ ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                          มี   "     ๖ 
        [๕๔๕] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั กบั ฯลฯ              มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย  กับ ฯลฯ              มี   "     ๑ 
                             ปญหาวาร 
        [๕๔๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั เหตุท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกโลภะ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุท่ีสหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลาย ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั เหตุท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ  และปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยเหตุปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม  เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิฆะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ  
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        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ โลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลายโดยเหตุปจจยั เหตุท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และ ปฏิฆะ เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม  
และคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั เหตุท่ีสหรคตดวยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๕๔๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
                    พึงถามถึงมูลในวาระ แมท้ัง ๓  
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        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวปิปยุตต- 
ธรรม เกิดข้ึน 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ 
เกิดข้ึน 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
        บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
        บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานพิพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  โดย 
อารัมมณปจจยั  พระอริยท้ังหลาย  พิจารณากิเลสท่ีละไดแลว  ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  พิจารณา 
กิเลสท่ีขมแลว  รูกิเลสที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
         จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  
โลภะ และปฏิฆะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
ความยินดีนั้น ราคะ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน วจิิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม โดยเจโต- 
ปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ  
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
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        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  
ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ  
โทมนัส เกิดข้ึน 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยตุตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ และปฏิฆะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ  
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ  เกิดข้ึน 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธท้ังหลายท่ีสหคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดข้ึน 
        [๕๔๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย  
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        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนน โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจติต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั 
        อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโทมนัส เปนปจจยัแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยอธิปติปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโทมนัส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และปฏิฆะ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  
แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
        บุคคลกระทํากุศลกรรมท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  แลวพิจารณา  
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        บุคคลออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา 
        พระอริยะท้ังหลาย ออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
แลวพิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา  กระทํานิพพานใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน แลวพจิารณา 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนัน้  
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนคันถวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนัน้ 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        คันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ  เพราะกระทํา 
ขันธท้ังหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ี 
สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เกิดข้ึน 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปจจัย  
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        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย 
โมหะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ี 
เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม  เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม และ 
โลภะ เกดิข้ึน 
        [๕๔๙] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยั 
แกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ  โดยอนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายที่เปน 
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยั 
แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมท่ีเกดิหลังๆ และโลภะ โดย 
อนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัสท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต 
ดวยโทมนัส ท่ีเกิดหลังๆและปฏิฆะ โดยอนนัตรปจจัย 
         คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย  
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         คือ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดกอนๆ  
เปนปจจยัแกปฏิฆะ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ท่ี 
เกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภ ูแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่ 
เปนทิฏฐิคตวปิปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย  ปฏิฆะ ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแก 
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่ 
สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะ 
ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดย 
อนันตรปจจยั อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรมและโลภะ และขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และ 
โลภะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ  
โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัยแก 
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และโลภะ  
เปนปจจยัแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ี  
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สหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดกอนๆและปฏิฆะ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตร- 
ปจจัย ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และโลภะ  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และ 
โลภะ โดยอนนัตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัย 
แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ท่ีเกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดยอนนัตรปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย 
        [๕๕๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัย 
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
                    พึงกระทําอุปนสิสยปจจัย ท้ัง ๓ นัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
                    พึงกระทําอุปนสิสยปจจัย ท้ัง ๓ นัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัยเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย  
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        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน  ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา 
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิด 
ข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา  
ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ  แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ  ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ มานะ ความปรารถนา  ฯลฯ เสนาสนะ 
แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ราคะ แกโทสะ แกโมหะ  แกมานะ แกทิฏฐิ  
แกความปรารถนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย 
        บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวกอมานะ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ  ความปรารถนา สุขทางกาย  
ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ ความปรารถนา เสนาสนะ  เปน 
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ท่ีเปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ  และขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนคันถวปิปยุตตธรรม 
แกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ  และขันธ 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และ 
ปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        [๕๕๑] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ  โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยนิดีนั้น ราคะท่ีเปน 
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน วิจิกจิฉา ฯลฯ อุทธัจจะฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถวิปปยตุตธรรม และโลภะท่ีเปน 
ทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม และปฏิฆะ  โดยปุเรชาตปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส  
เกิดข้ึน  
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        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ  ขันธท้ังหลายที่ 
สหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนสั  
และปฏิฆะ เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ี 
เปนทิฏฐิคตวปิปยุตตธรรม และโลภะและขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        [๕๕๒] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย  
มี ๑ นัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๑ นัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง  
และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน  
โดยปจฉาชาตปจจัย 
        [๕๕๓] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
        เหมือนกบัอารัมมณปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะกด็ี มีไม 
        [๕๕๔] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 359 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโลภะ  ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยั 
แกโลภะและจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโทมนัส เปนปจจยัแก 
ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ  
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม   โดย 
กัมมปจจยั 
        คือ เจตนาท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยั 
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ี 
สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย 
โดยกัมมปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ  
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๕๕๕] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยตุตธรรม โดยวิปากปจจัย มี  
๑ นัย 
        [๕๕๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจยั มี  
๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั   มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั     มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย     มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั  มี ๖ นัย  
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        [๕๕๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย  มี  ๓  อยาง 
คือ  สหชาต  ปุเรชาต  ปจฉาชาต  ฯลฯ  คันถวิปยุตตธรรม  เปนปจจยัแกคันถสัมปยตุตธรรม 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย  ท่ีเปน 
คันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต 
ดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และ 
ปฏิฆะ โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรมเปนปจจัยแกคันถวปิปยุตตธรรม  
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน  
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๕๕๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั มี 
๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร  
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        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ  พงึจําแนก 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะท่ีสหรคตดวยโทมนัส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
อัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ  ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน  
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวตัถุ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย 
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ 
เกิดข้ึน หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม และ 
โลภะ แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวตัถุ  เปนปจจยั 
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ  ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนสั และ 
ปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั   ขันธ ๒ ฯลฯ 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย  
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยั 
แกโลภะ โดยอัตถิปจจัย 
        ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกปฏิฆะ  โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  
และโลภะ และขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร 
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และ 
คันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ  
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โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ  เปนปจจยัแกขันธ ๓  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ 
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโลภะ โดยอัตถิปจจยั  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุเปนปจจยัแก 
        ฃขันธ ๓ และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๕๕๙] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๖ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนสิสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั               มีวาระ ๔ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๖ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕  
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              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๖๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
กัมมปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และ  
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คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั  เปนปจจยัโดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        [๕๖๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๕๖๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙  
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        [๕๖๓] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๙ 
              พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
                         คันถสัมปยุตตทุกะ จบ 
                           คันถคันถนิยทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๖๔] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและ 
คันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย- 
คันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ 
        ธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและ 
คันถนิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถนยิธรรม และธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม  แตไมใช 
คันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร 
ก็ด ี
                    เหมือนกับ คันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน 
                             ปญหาวาร 
        [๕๖๕] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม   และคันถนิยธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปจจัย  
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        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        วาระ ๙ พึงใหพิสดารอยางท่ีกลาวมาแลว 
        [๕๖๖] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม  
เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม  
แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรม 
นั้น 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลาย พิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสท่ีละแลว ฯลฯ  
พิจารณากเิลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถนยิธรรม แตไมใชคันถธรรม  
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
                         ท้ังหมด พึงใหพิสดาร 
        เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม 
และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั  
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        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยนิดยีอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น ราคะ เกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ  
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌานแลว พจิารณาฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลาย ท่ี 
เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดนีั้น  ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ  
โทมนัส เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม 
และคันถนิยธรรม และธรรมท่ีเปนคันถนยิธรรม แตไมใชคันถธรรม  โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌานแลว พจิารณาฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลาย ท่ี 
เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดนีั้น  คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        วาระ ๓ แมนอกนี ้พึงใหพิสดารอยางท่ีกลาวมาแลว พึงกระทําเพราะปรารภ 
        ในทุกะนี ้โลกุตตระไมมี เหมือนกับคันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน พึงกําหนดคําวา 
คันถนิยะ 
        ในมัคคปจจัย พงึกระทําวาระ ๙            
                          คันถคันถนิยทุกะ จบ 
                         คันถคันถสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๖๗] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ัง 
คันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย 
คันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยคันถธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม ท่ีเปนคันถสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ คันถธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
คันถธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และคันถธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แต 
ไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั  
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        คือ คันถธรรมท้ังหลาย อาศัยคันถธรรม และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและ 
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม  และคันถ- 
ธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และอภิชฌากายคันถะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
คันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๕๖๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๖๙] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ังคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ 
        ในท่ีนี้ ปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย ไมมี 
        [๕๗๐] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๙ 
        การนับท้ังสองแมนอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี  สังสัฏฐวาร 
ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวารอยางท่ีกลาวมาแลว 
                             ปญหาวาร 
        [๕๗๑] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
คันถธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม 
และคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ และคันถธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
คันถธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย  
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        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถ- 
ธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธ และคันถธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และท่ีเปนคันถสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตคันถธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และท่ีเปนคันถสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายโดยเหตุปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปน 
คันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และคันถธรรมท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        [๕๗๒] ธรรมท่ีเปนท้ังคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
คันถธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล  
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        เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมท้ังหลาย และขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม ขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม  คันถธรรม 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม  คันถธรรม 
และขันธท้ังหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        วาระ ๓ แมนอกนี ้ก็พงึกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
        ในอธิปติปจจัยก็ดี ในอนันตรปจจยักด็ี ในอุปนิสสยปจจยักด็ี เหมือนกับอารัมมณปจจยั  
วิภังคไมมี 
        [๕๗๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 374 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        อรูปธรรมเทานั้นเปนปจจัยแตละอยาง พึงกระทําอยางละ ๓ นัย อารัมมณะ  สหชาตะ  
อุปนิสสยะ พึงเปล่ียนแปลงท้ัง ๙ นัย แมในปญหาวาร ก็พงึกระทําอยางท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด 
                         คันถคันถสัมปยุตตทุกะ จบ 
                        คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๗๔] ธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิย- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        โลกิยทุกะในจูฬนัตรทกุะ ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนัน้ ไมมีแตกตางกัน 
                        คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ จบ 
                          โอฆโยคโคจฉกทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๗๕] อาศัยโอฆธรรม ฯลฯ 
        โยคธรรม อาศัยโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  
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        โคจฉกะท้ัง ๒ เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ ไมมีแตกตางกัน 
                          โอฆโยคโคจฉกทุกะ จบ 
                             นีวรณทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๕๗๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ  อุทธัจจนิวรณ  
อวิชชานวิรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานวิรณ อาศัยพยาบาท- 
นิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ  
กุกกจุจนวิรณ อวิชชานวิรณ อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ กุกกุจจนิวรณ อวิชชานิวรณ  
อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนวิรณ อาศัยวจิิกิจฉานวิรณ อวิชชานวิรณ อาศัยอุทธัจจนวิรณ 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยกามฉันทนิวรณ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  ปฏิสนธิ 
        นีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ นีวรณธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนวีรณธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 376 
        นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ  และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  และนีวรณธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนวิรณ อวิชชานวิรณ อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใช 
นีวรณธรรม และกามฉันทนวิรณ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๕๗๗] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๗๘] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว 
        นีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  อวิชชานวิรณ  
อาศัยอุทธัจจนวิรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
        [๕๗๙] ธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชนวีรณธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  ฯลฯ 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจยั 
              ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย 
              ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
        [๕๘๐] นวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ  
ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ  ในอรูปภูมิ อุทธัจจนวิรณ  
อวิชชานวิรณ อาศัยวิจกิิจฉานิวรณ ในอรูปภูมิ  อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ  
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        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยนวีรณธรรมท้ังหลาย  จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย 
        วาระท่ีเหลือท้ังหมด พึงใหพิสดาร อรูปภูมิ พึงกระทํากอน  สวนรูปภูมิ พึง 
กระทําภายหลัง ตามท่ีจะพึงกระทําได 
        นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  ไมใชเพราะ 
ปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชนวีรณธรรม  
และกามฉันทนิวรณ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนวีรณธรรม และนีวรณธรรมท้ังหลาย  
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยนีวรณธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนีวรณ- 
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
        คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานวิรณ  อาศัยขันธ ๑  
ท่ีไมใชนวีรณธรรม และกามฉันทนิวรณ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๕๘๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๕๘๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
                               ฯลฯ 
        [๕๘๓] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๔ 
              ในมัคคปจจัย  กับ ฯลฯ           มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๔ 
              แมสหชาตวาร กพ็งึใหพิสดารอยางนี้  
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                             ปจจยวาร 
        [๕๘๔] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  ตลอดถึงอัชฌัตติก- 
มหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        นีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ นีวรณธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม นีวรณธรรมท้ังหลาย  
อาศัยหทัยวัตถุ 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชนวีรณธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ 
        นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรมและธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนวิรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ  และสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  และนีวรณ- 
ธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย และหทัยวัตถุ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม  
และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนีวรณ- 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนวิรณ อวิชชานวิรณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช 
นีวรณธรรม และกามฉันทนวิรณ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  อาศัย 
กามฉันทนวิรณ และหทัยวตัถุ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                               ฯลฯ 
        [๕๘๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มีวาระ ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๕๘๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชนีวรณธรรม  ซ่ึงเปนอเหตุกะ  
ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัย 
หทัยวัตถุ 
        นีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
อวิชชานวิรณ อาศัยหทยัวัตถุ 
        นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เกดิข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  อวิชชานวิรณ  
อาศัยอุทธัจจนวิรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อวิชชานวิรณ  อาศัยวิจกิิจฉานวิรณ และหทัยวัตถุ  
อวิชชานวิรณ อาศัยอุทธัจจนวิรณ และหทัยวัตถุ  
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                               ฯลฯ 
        [๕๘๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๕๘๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๙ 
                               ฯลฯ 
        [๕๘๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๔ 
              ในอนันตรปจจยั กบั ฯลฯ          มี   "     ๔  
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              ในสมนันตรปจจยั                มีวาระ ๔ 
              ในมัคคปจจัย  กับ ฯลฯ           มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๔ 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๕๙๐] นวีรณธรรม คลุกเคลากับนวีรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ถีนมิทธนวิรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ คลุกเคลากับกามฉันทนิวรณ 
                            พึงผูกจักรนัย 
                       นิวรณท้ังปวง พึงใหพิสดาร 
        [๕๙๑] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                  มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                  มี   "     ๙ 
        [๕๙๒] นีวรณธรรม คลุกเคลากับนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับวิจิกจิฉานิวรณ อวิชชานิวรณ  คลุกเคลากับ  
อุทธัจจนิวรณ 
                               ฯลฯ 
        [๕๙๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๙  
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              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๙ 
        การนับท้ังสอง นอกนี้กด็ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
                             ปญหาวาร 
        [๕๙๔] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตนีวรณธรรมท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และนีวรณ- 
ธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        [๕๙๕] นีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภนวีรณธรรมท้ังหลาย นีวรณธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี  
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดีนั้น  ทิฏฐิ เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน  
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        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชนวีรณธรรม กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ  
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยความเปนของ 
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีไมใชนิวรณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ  แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชนวีรณธรรม เพราะปรารภจักขุ เปนตนนั้น ราคะ เกดิข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ  
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั  
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        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชนวีรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวาเพราะปรารภ 
        [๕๙๖] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทํานีวรณธรรมท้ังหลายใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน นวีรณธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน มี ๓ นัย  เหมือนกับอารัมมณปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว  
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน  ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชนวีรณธรรม  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรมเปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  
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        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชนวีรณธรรม  ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต- 
นีวรณธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  
โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชนวีรณธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต- 
ขันธท้ังหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติเทานัน้ 
        [๕๙๗] นีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        คือ นีวรณธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกนีวรณธรรมท้ังหลาย  ท่ีเกดิหลังๆ  
โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        นีวรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ี 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั นีวรณธรรมท้ังหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล  
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        นีวรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนวีรณธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช 
นีวรณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจาก 
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชนวีรณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนวีรณธรรมท้ังหลาย ท่ี 
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั อาวัชชนะ เปนปจจยัแกนีวรณธรรมท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย  
ขันธท้ังหลายที่ไมใชนวีรณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกนีวรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลายโดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอนนัตรปจจัย 
        คือ นีวรณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกนวีรณธรรม 
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        นีวรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลาย ท่ีไมใชนีวรณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย นวีรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกนวีรณธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอนันตรปจจัย 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย 
        [๕๙๘] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นวีรณธรรมท้ังหลาย มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน  ศีล ฯลฯ  
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานใหเกิดข้ึน ยังวปิสสนา ฯลฯ ยังมรรค  ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ  ทิฏฐิ  ความ 
ปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน  ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แก 
ความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแก นวีรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอุปนสิสย- 
ปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ  
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        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแก นวีรณธรรมท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย 
        [๕๙๙] ธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ  
โทมนัส เกิดข้ึน มี ๓ นัย 
        ปุเรชาตปจจัย เหมือนกบั อารัมมณปจจัย 
                       พึงจําแนก กุศล และอกุศล 
        [๖๐๐] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นัย 
        [๖๐๑] ธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  โดยกมัม 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตนวีรณธรรมท้ังหลาย  โดยกัมมปจจัย 
เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และนวีรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๖๐๒] ธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม    โดยวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั 
        [๖๐๓] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
              วาระ ๔ ท่ีเหลือ พึงกระทําอยางนี ้
        [๖๐๔] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ กามฉันทนิวรณ เปนปจจยัแกถีนมิทธนิวรณ แกอุทธัจจนวิรณแกอวิชชานวิรณ  
โดยอัตถิปจจยั 
                            พึงผูกจักรนัย 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
              ในนวีรณมูล ก็มีวาระ ๓ อยางนี ้
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก กามฉันทนิวรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแก 
ถีนมิทธนิวรณ แกอุทธัจจนิวรณ แกอวิชชานิวรณ โดยอัตถิปจจัย  กามฉันทนิวรณ และหทยัวัตถุ  
เปนปจจยัแกถีนมิทธนิวรณ แกอวิชชานิวรณ  โดยอัตถิปจจยั  
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        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดย 
อัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชนวีรณธรรม และนีวรณธรรมท้ังหลาย เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรมท้ังหลาย  
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชนวีรณธรรม โดยอัตถิปจจัย นีวรณธรรม และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย นวีรณธรรม และ 
มหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกพฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชนวีรณธรรม และกามฉันทนิวรณ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานวิรณ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจ 
นิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
                            พึงผูกจักรนัย 
        [๖๐๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มีวาระ ๙  
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              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๖๐๖] นวีรณธรรม เปนปจจยัแกนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
        นีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย  ธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน  
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ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย 
อุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมม- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกนวีรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกนวีรณธรรม  และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย  เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        [๖๐๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๖๐๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
        [๖๐๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๙ 
              พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย           มีวาระ ๙ 
                            นีวรณทุกะ จบ 
                             นีวรณยิทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๑๐] นวีรณยิธรรม อาศัยนีวรณิยธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ 
        โลกิยทุกะฉันใด นีวรณยิทุกะก็พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั พึงประกอบนวิรณ 
ดวยนิวรณ ๘ คร้ัง คือ กามฉันทะ ๒ คร้ัง ปฏิฆะ ๔ คร้ัง อุทธัจจะ  และวจิิกิจฉาสองอยางนี้  
อยางละคร้ัง มาติกาแหงนีวรณทุกะ ไดทําไวแลวในวารนี ้
                           นีวรณยิทุกะ จบ  
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                          นีวรณสัมปยตุตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๑๑] นวีรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยตุตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณวิปปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย 
                                                ฯลฯ 
        [๖๑๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๒ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๒ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๕ 
        [๖๑๓] นวีรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  
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        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ นีวรณวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว 
                                                        ฯลฯ 
        [๖๑๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั     มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "     ๓ 
        [๖๑๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
        [๖๑๖] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๒ ฯลฯ 
              ในมัคคปจจัย  กับ ฯลฯ         มี   "     ๑ ฯลฯ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ         มี   "     ๒ 
        แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
                             ปจจยวาร 
        [๖๑๗] นวีรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั  
มี ๓ นัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณวิปปยตุตธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณวปิปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  
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        นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
มหาภูตรูปท้ังหลาย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยตุตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม  เกดิข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  และมหาภตูรูป 
ท้ังหลาย 
        นีวรณสัมปปยุตตธรรม และนีวรณวปิปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และ 
นีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๖๑๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๖๑๙] นวีรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณวิปปยตุตธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ  กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ  
ขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณวปิปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวตัถุ 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึนไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกดิข้ึน  
ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ี 
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ 
        [๖๒๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        การนับท้ังสอง นอกนี้กด็ี นิสสยวารกด็ี พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๖๒๑] นวีรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับนีวรณสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั  
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        [๖๒๒] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๒ 
              ในอารัมมณปจจยั                มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๒ 
              ในวปิากปจจยั                  มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                  มี   "     ๒ 
        [๖๒๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับ นีวรณสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        คลุกเคลากับ นีวรณวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
        [๖๒๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มีวาระ ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๒ 
        การนับท้ังสอง นอกนี้กด็ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี ้
                             ปญหาวาร 
        [๖๒๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก นวิรณสัมปยุตตธรรม  โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
                            พึงถามถึงมูล  
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        เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั เหตุท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก นวีรณวิปปยตุตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        [๖๒๖] นวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ซ่ึงราคะ เพราะปรารภราคะนั้น  ราคะ ทิฏฐิ  
วิจิกจิฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะ  ทิฏฐิ  
วิจิกจิฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        เพราะปรารภวิจกิิจฉา วจิิกิจฉา ทิฏฐิ อุทธัจจะ โทมนัส เพราะปรารภอุทธัจจะ  
อุทธัจจะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา เกิดข้ึน เพราะปรารภโทมนัส  โทมนัส เกิดข้ึน ทิฏฐิ  
ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดข้ึน 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  พิจารณา 
กิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน 
        บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง  
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรมโดยเจโตปริยญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ- 
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจยัแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พจิารณากุศลกรรมนั้น  
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        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ พิจารณาผล นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  
โดยอารัมมณปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพจิารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณวิปปยุตต- 
ธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจยัแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ  ทิฏฐิ วจิิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส  
เกิดข้ึน 
        [๖๒๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ  
ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
ขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม เปน 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล  
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        อธิปติธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ แลว  
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล  
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนวีรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณวปิปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นให 
หนักแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดข้ึน 
        [๖๒๘] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        ในท่ีนี้ ขันธท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ ไมมี 
                            พึงถามถึงมูล  
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        ขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนวีรณวปิปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม  เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดย 
อนันตรปจจยั 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยตุตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย 
        [๖๒๙] นวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ฆาสัตว  ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ  
ทําลายสงฆ 
        ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา  โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ใหทาน  ศีล ฯลฯ  
อุโบสถกรรม ยังฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดข้ึน 
        บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน 
        ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย  
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน รักษาศีล  
ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดข้ึน  
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        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน  ฯลฯ ยังสมาบัติ 
ใหเกดิข้ึน 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ  ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ  
ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะ แกโทสะ แกโมหะ  แกมานะ แกทิฏฐ ิ 
แกความปรารถนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
        [๖๓๐] นวีรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณวปิปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ  โดยความเปน 
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ราคะ โทสะ โมหะ  เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยตุต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย  
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        [๖๓๑] นวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณวปิปยุตตธรรม  โดยปจฉาชาตปจจัย  
มี ๒ นัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจยั มี ๒ นัย 
        [๖๓๒] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยกัมมปจจัย  
เจตนาที่เปนนวีรณสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
                            พึงกระทํามูล 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  
และ กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ ฯลฯ 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวปิากปจจยั มี ๑ นัย 
        [๖๓๓] นวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยอาหารปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยฌานปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจยั มี ๒ นัย 
        [๖๓๔] นวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณวปิปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั  
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        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณ- 
สัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๖๓๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจยั 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจกิิจฉา  อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน  
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวตัถุ  เปนปจจยั 
แก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุเปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจยั 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม  
โดยอัตถิปจจยั  
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        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย  
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        [๖๓๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๗ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มีวาระ ๔ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๒  
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              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๗ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๗ 
        [๖๓๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั  โดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัย 
โดยกัมมปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม  
โดยสหชาตปจจัย 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัยเปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั 
        นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั 
โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณสัมปยุตตธรรม  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย 
        นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกนวีรณวิปปยุตตธรรม  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย- 
อินทริยปจจยั 
        [๖๓๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๗  
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              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั        มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๔ 
        [๖๓๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
        [๖๔๐] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๔ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๕ 
                       พึงกระทําการนับโดยอนุโลม 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มี   "     ๗ 
                         นีวรณสัมปยตุตทุกะ จบ 
                           นีวรณนีวรณียทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๔๑] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม 
และนีวรณยีธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัย กามฉันทนวิรณ 
        การนับท้ังหมดพึงกระทําอยางนี้ เหมือนกับ นวีรณทุกะ ไมมีแตกตางกัน 
                             ปญหาวาร 
        [๖๔๒] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยเหตุปจจัย  
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        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนวีรณยีธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตนีวรณ 
ธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนนวีรณียธรรม แต 
ไมใชนวีรณธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนวีรณยีธรรม เ  ปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรมและ 
นีวรณยีธรรม และธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนวีรณยีธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรม แตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี  เปนนวีรณียธรรม 
แตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนวีรณยีธรรม แตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        [๖๔๓] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภนวีรณธรรมท้ังหลาย นีวรณธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม 
เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรม แตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนนวีรณยีธรรม 
แตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากศุลกรรมนั้นแลว  
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น  ราคะ ทิฏฐิ วจิิกิจฉา อุทธัจจะ  
โทมนัส เกิดข้ึน  
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        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู โวทาน ฯลฯ กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ  กิเลสท่ีขม 
แลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนีวรณยีธรรมแต 
ไมใชนวีรณธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 
        ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ พึงกระทําตลอดถึงอาวัชชนะ 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม 
และนีวรณยีธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนวีรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจกิิจฉา  
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณียธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม 
และนีวรณยีธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณยีธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนนวีรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท้ัง ๓ นัยแมนอกนี ้พึงกระทําอยางนี ้
        อธิปติปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจยั  
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        แมปุเรชาตปจจัย ก็เหมือนกับ อารัมมณปจจยั 
        สวนในนสิสยปจจัย ไมพึงกระทํา โลกุตตระ 
                               ฯลฯ 
                          พึงใหพิสดารอยางนี ้
                นีวรณทุกะ ฉันใด พึงพิจารณา แลวกระทําฉันนั้น 
                         นีวรณนีวรณยีทุกะ จบ 
                        นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๔๔] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
นีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ 
                     พึงผูกจักรนยั พึงทํานิวรณท้ังหมด 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม 
และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยนวีรณธรรมท้ังหลาย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัย 
กามฉันทนวิรณ 
                            พึงผูกจักรนัย 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ นีวรณธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
นีวรณธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แต 
ไมใชนวีรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม  
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวชิชานิวรณ อาศัยกามฉันทนวิรณ  และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                            พึงผูกจักรนยั 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวีรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม  
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม และ 
นีวรณธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม   และธรรม 
ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย  
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        คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนวิรณ อวิชชานวิรณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน 
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                            พึงผูกจักรนยั 
                                                       ฯลฯ 
        [๖๔๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๖๔๖] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง- 
นีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังนวีรณธรรม  
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
        คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิฉานวิรณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  อวิชชานวิรณ  
อาศัยอุทธัจจนวิรณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๖๔๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๙  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 418 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๙ 
        [๖๔๘] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
        [๖๔๙] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๓ 
              ในอนันตรปจจยั  กับ ฯลฯ       มี   "     ๓ 
              ในสมนันตรปจจยั กับ ฯลฯ       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท้ังปวง  กบั ฯลฯ       มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย    กับ ฯลฯ       มี   "     ๓ 
              ในอวคิตปจจัย   กับ ฯลฯ       มี   "     ๓ 
        สหชาตวารก็ดี ปจจยัวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ  
ปฏิจจวาร ไมมีแตกตางกนั 
                             ปญหาวาร 
        [๖๕๐] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรม 
ท่ีเปนท้ังนวีรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตนีวรณธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจยั  
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        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณ- 
ธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม โดย 
เหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธและนีวรณธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๖๕๑] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนท้ังนวีรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภนวีรณธรรมท้ังหลาย นีวรณธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใช 
นีวรณธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย นวีรณธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม  
ขันธท้ังหลายที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม  เกิดข้ึน 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม นวีรณ- 
ธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม นวีรณ- 
ธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย 
อารัมมณปจจยั มี ๓ นัย  
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        [๖๕๒] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนท้ังนวีรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย พึงกระทําวา   กระทําใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนนั้นเทียว 
        ธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม  ท่ีเปน 
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชนีวรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใช 
นีวรณธรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน นีวรณธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตนีวรณธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรมใหหนกั- 
แนน นวีรณธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนวิรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และนีวรณธรรมท้ังหลายโดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย 
อธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย 
        [๖๕๓] ฯลฯ เปนปจจยั โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี   ไมมี   พึง 
กระทําวา ท่ีเกดิกอนๆ ในท่ีท้ังปวง  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั  มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย   มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย    มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจยั เหมือนกับอารัมมณปจจยั วภิังคไมมี 
        [๖๕๔] ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวีรณธรรม  เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน 
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยกัมมปจจัย 
        คือ เจตนาท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม   เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
                            พึงถามถึงมูล 
        เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณ- 
ธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และนีวรณธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        [๖๕๕] ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวีรณธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม โดยอาหารปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยอินทริยปจจัย  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยฌานปจจยั    มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยมัคคปจจยั    มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยอัตถิปจจยั    มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยนัตถิปจจยั    มี ๙ นยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยวิคตปจจัย    มี ๙ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย             โดยอวิคตปจจยั   มี ๙ นยั  
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        [๖๕๖] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มีวาระ ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙ 
        [๖๕๗] ธรรมท่ีเปนท้ังนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ี 
เปนท้ังนวีรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปน 
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        วาระ ๙ พึงเปล่ียนแปลงใน ๓ บทอยางนี้ 
        [๖๕๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย       มี   "     ๙  
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        [๖๕๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๓ 
        [๖๖๐] ในอารัมมณปจจัย     
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ         มี   "     ๙ 
                        พึงกระทําอนโุลมมาติกา 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มี   "     ๙ 
                       นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                        นีวรณสัมปยตุตนีวรณียทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๖๑] นวีรณวิปปยุตตนีวรณยีธรรม อาศัยนีวรณวปิปยุตตนีวรณยีธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนีวรณวิปปยตุตนีวรณียธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ 
        โลกิยทุกะในจูฬนัตรทกุะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั 
                      นีวรณวิปปยุตตนีวรณยีทุกะ จบ 
                            ปรามาสทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๖๒] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒  
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภตูรูป 
        ปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชปรามาสธรรม 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ท่ีไมใช 
ปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        [๖๖๓] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๕ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๕ 
        [๖๖๔] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม  ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ  ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        [๖๖๕] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
อารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย 
        [๖๖๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๖๖๗] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
        [๖๖๘] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              ในอนันตรปจจยั  กับ ฯลฯ         มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท้ังปวง  กบั ฯลฯ         มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย   กับ ฯลฯ         มี   "     ๑ 
        แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                             ปจจยวาร 
        [๖๖๙] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยปรามาสธรรม 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ  
ปฏิสนธิ  ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ 
        ปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ปรามาสธรรม  อาศัย 
หทัยวัตถุ 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชปรามาส- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  
ปรามาสธรรม   และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม   เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 428 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม  และปรามาส- 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัย 
ปรามาสธรรม และหทัยวัตถุฯลฯ 
        [๖๗๐] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๕ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๕ 
        [๖๗๑] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดข้ึน ไมใช 
เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม ซ่ึงเปน 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว  จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ  
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ  
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
                               ฯลฯ 
        [๖๗๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มีวาระ ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๓  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 429 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๖๗๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท้ังปวง พงึกระทําอยางนี้ 
        [๖๗๔] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๑ 
              นิสสยวาร เหมือนกบั ปจจยวาร 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๖๗๕] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม คลุกเคลากับปรามาสธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับปรามาสธรรม 
        วาระ ๕ พึงกระทําอยางนี้ เฉพาะในอรูปภูมิเทานั้น 
        สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้  
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                             ปญหาวาร 
        [๖๗๖] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยเหต-ุ 
ปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และ ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ 
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        [๖๗๗] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม เกิดข้ึน 
                            พึงกระทํามูล 
        เพราะปรารภปรามาสธรรม ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน 
        เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เกดิข้ึน 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา  ยอมยินดี  
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยนิดนีั้น ราคะ วิจิกจิฉา  อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ  โดย 
อารัมมณปจจยั  
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        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ  กิเลสท่ีขมแลว  
ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ แลวยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น  
ราคะ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยั 
แกกายวิญญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ  แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  
ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดนีั้น ทิฏฐิ เกดิข้ึน 
        อกุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลิน 
ยิ่งซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยนิดีนั้น ปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
เกิดข้ึน 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม  โดย 
อารัมมณปจจยั 
        คือ เพราะปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ฯลฯ มี ๓ นยั 
        [๖๗๘] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        คือ เพราะกระทําปรามาสธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณ อยางหนักแนน  ปรามาสธรรม  
ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทําอารัมมณาธิปติ อยางเดียว 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม  ฯลฯ   กระทํา 
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน แลวพจิารณา ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ  เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  ผล 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหหนกัแนน 
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  
ราคะ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  
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        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ทิฏฐ ิฯลฯ 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม  
โดยอธิปติปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอธิปติปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักขุเปนตนนัน้ใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ  ท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอธิปติ- 
ปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม ฯลฯ  มี ๓ นัย 
        [๖๗๙] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดย 
อนันตรปจจยั 
                            พึงกระทํามูล  
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        ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีเกิด 
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ  โดยอนนัตรปจจัย 
                            พึงกระทํามูล 
        ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกปรามาสธรรมท่ีเกิดหลังๆ  และสัมปยตุต- 
ขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่ไมใช 
ปรามาสธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลมเปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั 
                            พึงกระทํามูล 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ท่ีเกิด 
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะเปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจยั 
        ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ท่ีเกิด 
หลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะเปนปจจัยแกปรามาสธรรมและ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั 
        ปรามาสธรรม และ ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดย 
อนันตรปจจยั 
        คือ ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
                            พึงกระทํามูล 
        ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี 
ไมใชปรามาสธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
        ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแก วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
        ปรามาสธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  
ท่ีเกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย 
        ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยสมนันตรปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย  
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        ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย 
        [๖๘๐] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสย 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน  ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ  ความปรารถนา  
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ ฯลฯ  
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ  โดยอุปนิสสยปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
         ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนาสุขทางกาย  ฯลฯ  
เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ 
        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ  
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        ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดย 
อุปนิสสยปจจยั 
        มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยะ 
        ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  โดย 
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย 
        [๖๘๑] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ  
วิจิกจิฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต  
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        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดนีั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๖๘๒] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
        มี ๓ นัย พึงกระทําปจฉาชาต 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นัย 
        [๖๘๓] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดย 
กัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ 
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
                            พึงกระทํามูล 
        เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยกัมมปจจัย 
        เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย 
        [๖๘๔] ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดย 
วิปากปจจัย มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  มี ๓ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั    มี ๓ นัย 
        [๖๘๕] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยมัคคปจจยั 
        คือ องคมรรคท่ีเปนปรามาสธรรม ฯลฯ 
                     วาระ ๕ พึงกระทําอยางนี้  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 438 
ฯลฯ เปนปจจยั โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๕ นยั 
        [๖๘๖] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  โดยวิปปยตุตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดย 
วิปปยุตตปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม 
โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        [๖๘๗] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิ- 
ปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ 
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ  
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอัตถิปจจยั 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม เปนปจจยั 
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั  ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม และ 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และ 
มหาภูตรูปท้ังหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และ 
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแกกายน้ี  
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และกพฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  และรูปชีวิตนิทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย  
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        [๖๘๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๙ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๕ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๓ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๓ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๙ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๓ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๓ 
              ในอินทริยปจจยั               มีวาระ ๓ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๓ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๕ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๕ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๕ 
         [๖๘๙] ปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย 
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั  เปนปจจยั 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย  
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        ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  โดยอารัมมณปจจยั  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน 
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย 
อินทริยปจจยั 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย  โดยปุเรชาตปจจัย 
        ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม  โดย 
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย 
ปจฉาชาตปจจยั 
        ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกปรามาสธรรม  และธรรม 
ท่ีไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั 
        [๖๙๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๙ 
        [๖๙๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับ เหตุปจจยั                  มีวาระ ๓  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ ฯลฯ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๓ 
        [๖๙๒] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๙ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๙ 
                        พึงกระทําอนโุลมมาติกา 
              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๕ 
                           ปรามาสทุกะ จบ 
                            ปรามัฏฐทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๙๓] ปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั  
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        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ  
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป 
        อาศัย ปรามัฏฐธรรม ฯลฯ 
        โลกิยทุกะ ในจูฬนัตรทกุะฉันใด พึงกระทําปรามัฏฐทุกะฉันนั้น  ไมมีแตกตางกนั 
                           ปรามัฏฐทุกะ จบ 
                          ปรามาสสัมปยุตตทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๖๙๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย  ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ  
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
                               ฯลฯ  
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        [๖๙๕] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๕ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๒ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๕ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๕ ฯลฯ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๕ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๕ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๕ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๒ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๒ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๕ 
        [๖๙๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม   ซ่ึง 
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
        [๖๙๗] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
อารัมมณปจจยั  
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        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรมและปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน  
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรมและมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๖๙๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย          มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั         มีวาระ ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั          มี   "     ๑      
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๒  
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              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๓ 
        [๖๙๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับ เหตุปจจยั                  มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๕ 
                            พึงนับอยางนี้ 
        [๗๐๐] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย ฯลฯ              มี   "     ๑ 
              แมสหชาตวาร กเ็หมือนกับ ปฏิจจวาร 
                             ปจจยวาร 
        [๗๐๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน  เพราะ 
เหตุปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกบั ปฏิจจวาร 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธท้ังหลาย  ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม 
อาศัยหทัยวัตถุ 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป  
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 447 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม  
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  และมหาภูตรูป 
ท้ังหลาย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม  
และปรามาสวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ  ๒  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย 
                               ฯลฯ 
        [๗๐๒] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๙ 
 
               ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๙ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๙ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๙ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๙ ฯลฯ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๙  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 448 
        [๗๐๓] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน  ไมใชเพราะ 
เหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซ่ึง 
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จกัขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ  
กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ  
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี 
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
        [๗๐๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย      มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๙ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั      มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย        มี   "     ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี   "     ๓  
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        [๗๐๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                 มีวาระ ๓ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                    มี   "     ๙ 
                            พึงนับอยางนี้ 
        [๗๐๖] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ ๑ 
              ในอวคิตปจจัย กับ ฯลฯ         มี   "     ๑ 
                 นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร 
                             สังสัฏฐวาร 
        [๗๐๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับปรามาสสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน เพราะ 
เหตุปจจยั 
        [๗๐๘] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท้ังปวง               มี   "     ๒ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๒ 
        [๗๐๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั       มี   "     ๒  
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              ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี   "     ๑ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     มี   "     ๒ 
        การนับท้ังสองนอกน้ีกด็ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี ้
                             ปญหาวาร 
        [๗๑๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยเหตุปจจัย 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย  
โดยเหตุปจจยั 
                            พึงกระทํามูล 
        เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย 
เหตุปจจยั 
        เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ 
        [๗๑๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย 
        คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ซ่ึงราคะ เพราะปรารภราคะนั้น  ราคะ เกดิข้ึน  
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เพราะปรารภขันธนั้น  
ราคะ เกิดข้ึน 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม พิจารณากิเลส 
ท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน  
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        บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลาย ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยความเปนของไม 
เท่ียง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภขันธนั้น  ราคะท่ีเปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม วิจิกจิฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดย 
เจโตปริยญาณ 
        ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ  แกบุพเพนิวา- 
สานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากศุลกรรมนั้น ยอม 
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกจิฉา  
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  ฯลฯ   กิเลส 
ท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนปรามาสวิปปยตุต- 
ธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักขุเปนตน 
นั้น ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  วจิิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกดิข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
        บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  โดย 
เจโตปริยญาณ 
        อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัย 
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  
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        ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโตปริยญาณ  
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
อารัมมณปจจยั 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
เปนปรามาสวปิปยุตตธรรม เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ  เกิดข้ึน 
        [๗๑๒] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอธิปติ- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม 
ยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน  
บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม 
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรมให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจยัแก 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั  
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        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอธิปติปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
        ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว  
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา  ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนปรามาสวปิปยตุตธรรม เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล  
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ 
        นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนปรามาสวิปปยตุตธรรม 
ใหหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรมเกิดข้ึน 
        ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม   เปนปจจยัแก 
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ  บุคคลกระทําอุโบสถ- 
กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        ฌาน ฯลฯ  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เกิดข้ึน 
        [๗๑๓] ปรามาสสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอนันตร- 
ปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ท่ีเกดิกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ  โดยอนนัตร- 
ปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย 
ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนัตรปจจยั 
        คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอนันตรปจจัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจยั 
        [๗๑๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยสหชาต- 
ปจจัย มี ๕ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัยโดยนสิสยปจจัย   มี ๗ นัย 
        [๗๑๕] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอุปนิสสย- 
ปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ  โมหะ   
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ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  แกโมหะ แกความปรารถนา  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ฯลฯ 
        บุคคลเขาไปอาศัยโมหะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว ให 
ทาน ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โมหะ   ความปรารถนา  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ 
แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผล 
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน  ฯลฯ ยงั 
สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ 
        บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน  
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
        บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ 
        ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย  เสนาสนะ เปน 
ปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกราคะ แกมานะ แกความปรารถนา  แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ  
โดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
        ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เพราะอาศัยศรัทธา ราคะ เกิดข้ึน 
        เพราะอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ความปรารถนา ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ เปน 
ปจจัยแกราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม แกความปรารถนา  โดยอุปนิสสยปจจัย  
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        [๗๑๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม  โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ  โดยความ 
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ 
ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกจิฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ 
        รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณโดย 
ปุเรชาตปจจัย 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ  กายายตนะ เปน 
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต- 
ปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
        ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึง 
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน 
        ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
        [๗๑๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม  โดยปจฉาชาต- 
ปจจัย ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
                               ฯลฯ 
        [๗๑๘] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ นยั 
        [๗๑๙] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยกัมมปจจัย 
        คือ เจตนาท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย 
กัมมปจจยั  
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        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
                            พึงถามถึงมูล 
        เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจยั 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณกิ 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย 
        ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจยั   มี ๑ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั  มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั    มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย    มี ๔ นัย 
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๒ นยั 
        [๗๒๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยวปิปยุตต- 
ปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาท่ี 458 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
        [๗๒๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั  
ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  
โดยอัตถิปจจยั 
                            พึงกระทํามูล 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรมเปนปจจยัแกปรามาสวิปปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
ซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ เกดิข้ึน  หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
ท้ังหลาย ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต  
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        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปน 
ปจจัยแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
        มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
        ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม   และมหาภูตรูป- 
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
        ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิทรีย  
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย 
        [๗๒๒] ในเหตุปจจยั                 มีวาระ ๔ 
              ในอารัมมณปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในอธิปติปจจัย                มี   "     ๕ 
              ในอนันตรปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในสมนันตรปจจยั              มี   "     ๔ 
              ในสหชาตปจจยั               มี   "     ๕ 
              ในอัญญมัญญปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในนสิสยปจจัย                มี   "     ๗ 
              ในอุปนิสสยปจจัย              มี   "     ๔ 
              ในปุเรชาตปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในปจฉาชาตปจจยั             มี   "     ๒ 
              ในอาเสวนปจจัย              มี   "     ๒ 
              ในกมัมปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวปิากปจจยั                มี   "     ๑  
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              ในอาหารปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในอินทริยปจจยั               มี   "     ๔ 
              ในฌานปจจยั                 มี   "     ๔ 
              ในมัคคปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในสัมปยุตตปจจยั              มีวาระ ๒ 
              ในวปิปยุตตปจจยั              มี   "     ๓ 
              ในอัตถิปจจัย                 มี   "     ๗ 
              ในนตัถิปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในวิคตปจจัย                 มี   "     ๔ 
              ในอวคิตปจจัย                มี   "     ๗ 
        [๗๒๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  โดยอารัมมณ- 
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั  เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   เปน 
ปจจัยโดยกัมมปจจัย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปจจัย 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัย 
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจัยโดย 
อินทริยปจจยั 
        ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย 
        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย  
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        ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอาหารปจจยั เปนปจจยั 
โดยอินทริยปจจัย 
        [๗๒๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั          มีวาระ ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจยั        มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนสิสยปจจัย         มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       มี   "     ๖ 
              ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท้ังปวง                 มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       มี   "     ๕ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย          มี   "     ๗ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอวคิตปจจัย         มี   "     ๔ 
        [๗๒๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย 
              กับเหตุปจจัย                   มีวาระ ๔  
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              ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มีวาระ ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท้ังปวง กบั ฯลฯ          มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๒ 
              ในปจจัยท่ีไมใชนตัถิปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
              ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย 
              กับ ฯลฯ                      มี   "     ๔ 
        [๗๒๖] ในอารัมมณปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๔ 
              ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี   "     ๕ 
                        พึงกระทําอนโุลมมาติกา  
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              ในอวคิตปจจัย 
              กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ ๗ 
                        ปรามาสสัมปยุตตทุกะ จบ 
                          ปรามาสปรามัฏฐทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๗๒๗] ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม   อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง 
ปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรมแตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แต 
ไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใช 
ปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภตูรูป 
        ธรรมท่ีเปนท้ังปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แต 
ไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม 
        ธรรมท่ีเปนท้ังปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช 
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ท่ีเปนปรามัฏฐ- 
ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังปรามาสธรรม 
และปรามัฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใช 
ปรามาสธรรม และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
                               ฯลฯ 
        วาระท้ังหมดพึงกระทําเหมือนกับปรามาสทุกะ ไมมีแตกตางกนั  
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                             ปญหาวาร 
        [๗๒๘] ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน 
ปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังปรามาส 
ธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม โดยเหตุปจจัย 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังปรามาส- 
ธรรม และปรามัฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจยั 
        คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธท้ังหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย  โดยเหตุปจจยั 
        [๗๒๙] ธรรมท่ีเปนท้ังปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ัง 
ปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        มี ๓ นัย พึงกระทําวาปรารภ เหมือนกับปรามาสทุกะ 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนปรามัฏฐ- 
ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจยั 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากศุลกรรมนั้น  
พิจารณาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น  ราคะ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส  
เกิดข้ึน 
        กศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พจิารณาโวทาน กิเลสที่ละแลว ฯลฯ  กเิลสท่ีขม 
แลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ  
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        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม  
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน 
        บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ พึงกระทําท้ังหมด 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังปรามาส- 
ธรรม และปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี 
เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้  ทิฏฐิ ฯลฯ 
        ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังปรามาส 
ธรรม แตไมใชปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
        คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
        กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
        จากฌาน ฯลฯ 
        จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนปรามัฏฐธรรม แต 
ไมใชปรามาสธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
จักขุเปนตนนัน้ ปรามาสธรรม และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน 
        ท้ัง ๓ นัยแมนอกนี ้พึงกระทําวาเพราะปรารภ 
        ทุกะนี้ เหมือนกับปรามาสทุกะ โลกุตตระไมไดในท่ีใด ก็ไมพึงกระทําในท่ีนั้น 
                        ปรามาสปรามัฏฐทุกะ จบ  
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                      ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐทุกะ 
                             ปฏิจจวาร 
        [๗๓๐] ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิด 
ข้ึน   เพราะเหตุปจจัย 
        คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
        ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม  เกิดข้ึน  
เพราะเหตุปจจยั 
                                                                ฯลฯ 
        โลกิยทุกะในจูฬนัตรทกุะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั 
                                ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ จบ 
                                         อนุโลมทุกปฏฐาน จบ 
                                        _____________________ 


