


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระอภิธรรมปฎก 
เลม ๘ 

มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ 
ปจฉิมอนุโลมติกปฏฐาน 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
วิตักกัตติกะ 
ปฏิจจวาร 

      [๑] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      [๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตกและกฏัตตารูป อาศัยขันธเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 



 

 ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      [๓] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
 สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ วติก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกดิขึ้น 
      [๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ วิจารและกฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      [๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ วิจาร และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      [๖] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 



 

 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย 
 เกิดขึ้น ขันธทัง้หลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น วิจาร อาศัย 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป 
 ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ทั้งหลายเกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวจิาร เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
 ขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวจิาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๘] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 



 

      [๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      [๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูปอาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
 สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตกและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ วิจาร 
 อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๑๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขนัธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๑๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก เกิดขึน้ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๖] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทัยวัตถุ เกดิขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และ 
 มหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๑๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ วติก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      [๑๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณ 
 ปจจัย 
      คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ และ 
 วิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจาร อาศัยขันธที่เปนสวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 และวิจาร อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๒] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 



 

      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๒๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทยัวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คอื ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      [๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๒๖] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 



 

 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      [๒๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตต- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ปจจัย ๒ จําแนกแลวโดยวิธสีาธยาย ปจจัย ๒๔ ที่เหลือ พึงจําแนกโดยวิธนีั้น 
      [๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ ขันธทั้งหลาย อาศัย 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น  เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น หทัยวตัถุ อาศัย 
 ขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ 
 ทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ วิตกและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น วิตก 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ และ 
 วิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ขนัธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย และวิตก 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ขนัธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น วิจาร 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น จติตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย และวิจาร 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๔] อวิตักกอวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 วิจาร เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธทัง้หลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ อาศัยขันธ 
 ทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ ๓ 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย มหาภูตรูป 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึน้ ขันธทั้งหลาย อาศัย 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



 

 กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย และวิตกอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๗] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธทัง้หลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 



 

      อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธและวิตก อาศัย 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกดิขึ้น เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      [๔๐] สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยัวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม วิจาร และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย และวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิตก 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๔๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยขันธทั้งหลาย และวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และวิจาร เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวตัถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธ และวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 



 

      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๔๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ อวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกดิขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๔๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 วิตก เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 กฏัตตารูป อาศัยขันธและวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๔๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารมัตตธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกดิขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 



 

      [๔๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
 มหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธและวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๔๖] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ 
 เพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย 
      [๔๗] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๓๗ 
      ในอารัมมณปจจัย                         มี  "   ๒๑ 
      ในอธิปติปจจัย                           มี  "   ๒๓ 
      ในอนันตรปจจัย                          มี  "   ๒๑ 
      ในสมนันตรปจจัย                         มี  "   ๒๑ 
      ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๓๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๒๘ 
      ในนิสสยปจจัย                           มี  "   ๓๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                         มี  "   ๒๑ 
      ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๑๑ 
      ในอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๑๑ 
      ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๓๗ 
      ในวิปากปจจัย                           มี  "   ๓๗ 
      ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย 
      ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย                  มี  "   ๓๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                         มีวาระ  ๒๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                         มี  "   ๓๗ 
      ในอัตถิปจจัย                            มี  "   ๓๗ 
      ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๒๑ 
      ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๒๑ 
      ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๓๗ 
      ในอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย               มี  "   ๒๑ ฯลฯ 
      ในกุสลัตติกะทานนับไวอยางไร พึงนับอยางน้ัน 
                        อนุโลมปฏฐาน จบ 
                          --------- 



 

                          ปจจนียปฏฐาน 
      [๔๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ซ่ึงสหรคตดวยอุทธัจจะ 
 อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 เหตุปจจัย 
      คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น 
      ในอเหตุปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ เกิดขึน้ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๕๐] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๕๑] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชเหตุปจจัย 



 

      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึน้ โมหะ 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยวิตก ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
 ดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      [๕๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก 
 เกิดขึ้น 
      [๕๓] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ขันธ ๑ 
 อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
 เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น พาหิรรูป 
 อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย 
 มหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 เหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๕๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๕๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 



 

 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      [๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๕๗] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะปจจัยทีไ่มใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะปจจัยทีไ่มใชเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ 
 มหาภูตรูป เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธที ่
 เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 อวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกวจิารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



 

      [๕๙] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ใน 
 อเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๖๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๖๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัต- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยทีไ่มใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะและวิตก เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
 ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และวิตก 
 เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๖๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึง 
 เปนอเหตุกะ และวิตก เกิดขึ้น ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก 



 

 เกิดขึ้น ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๖๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ 
 วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๖๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยทีไ่มใชเหตุปจจัย 
      คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป 
 อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      [๖๖] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ 
 กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      [๖๗] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น จติตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธขิณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      [๖๘] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ กฏัตตารูป 
 อาศัยวิจาร เกิดขึ้น หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป 
 อุตุสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 



 

      [๖๙] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป 
 เกิดขึ้น 
      [๗๐] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ฯลฯ 
 กฏัตตารูป ฯลฯ 
      [๗๑] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๗๒] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ฯลฯ 
      [๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชอธิปติปจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย 
      [๗๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๒ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 อธิปติปจจัย 
      คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 เกิดขึ้น 



 

      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 วิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น 
      [๗๕] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 อธิปติปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 อธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น 
      อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม มี ๗ นัย 
      [๗๖] อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย ฯลฯ เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม 
 และวิจาร เกิดขึ้น อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร ฯลฯ 
      [๗๗] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชอนันตรปจจัย เพราะปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย เพราะปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย เพราะปจจัยที่ไมใชอปุนิสสยปจจัย ฯลฯ เหมือนกบัปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      [๗๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชปุเรชาตปจจัย มี ๗ นัย 
      [๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 



 

      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ 
      สวิตักกวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยทีไ่มใช 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๘๐] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยขันธที ่
 เปนอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ 
 ฯลฯ 
      [๘๑] อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๗ นัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร เกิดขึ้น 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 



 

 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ในที่มีปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัยเปนมลู ที่เปนสุทธิกอรูปภูมิ กระทํา 
 อยางไร อรูปภูมิทั้งหลาย พึงกระทําอยางน้ัน 
      เพราะปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย เพราะปจจัยทีไ่มใชอาเสวนปจจัย 
      [๘๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ 
      [๘๓] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชอาเสวนปจจัย 
      คือ อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ 
      [๘๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      [๘๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัยที่ไมใชกมัมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      [๘๖] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      [๘๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยทีไ่มใชกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น 
      [๘๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชกมัมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก 



 

 เกิดขึ้น 
      [๘๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชวิปากปจจัย ฯลฯ เพราะปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย ฯลฯ 
      คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      เพราะปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย ฯลฯ 
      คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป 
      สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ฯลฯ 
      เพราะปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย ฯลฯ 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป 
      อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ 
      (ในหมวดแหงปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย เปนมูล พึงทําใหเหมือนกับปจจัยที่ไมใช 
 ปุเรชาตปจจัย โดยประกอบอวิตักกวิจารมัตตะเขากับวิบาก อีกประการหนึ่ง พึงแสดงวิบาก โดย 
 ประกอบอวิตักกวิจารมัตตะ กับอวิตักกวิจารมัตตะ) 
      เพราะปจจัยที่ไมใชมัตตปจจัย เพราะปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย 
      [๙๐] ฯลฯ เพราะปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      [๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัย 
 ที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใช 
 วิปปยุตตปจจัย 



 

      คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น 
      [๙๒] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น พาหิรรูป อาหารสมฏุฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใช 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      [๙๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยทีไ่มใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น 
      [๙๔] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น 
      [๙๕] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชนัตถิปจจัย เพราะปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย 
      [๙๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ  ๓๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย           มี  "    ๗ 
            "    อธิปติปจจัย             มี  "   ๓๗ 
            "    อนันตรปจจัย            มี  "    ๗ 
            "    สมนันตรปจจัย           มี  "    ๗ 
            "    อัญญมัญญปจจัย           มี  "    ๗ 
            "    อุปนิสสยปจจัย           มี  "    ๗ 
            "    ปุเรชาตปจจัย           มี  "   ๓๗ 
            "    ปจฉาชาตปจจัย          มี  "   ๓๗ 
            "    อาเสวนปจจัย           มี  "   ๓๗ 



 

            "    กัมมปจจัย              มี  "    ๗ 
            "    วิปากปจจัย             มี  "   ๒๐ 
            "    อาหารปจจัย            มี  "    ๑ 
            "    อินทริยปจจัย            มี  "    ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใช ฌานปจจัย             มีวาระ   ๑ 
            "    มัคคปจจัย              มี  "   ๓๓ 
            "    สัมปยุตตปจจัย           มี  "    ๗ 
            "    วิปปยุตตปจจัย           มี  "   ๑๑ 
            "    นัตถิปจจัย              มี  "    ๗ 
            "    วิคตปจจัย              มี  "   ๗๙ 
      พึงนับเหมือนอยางการนบัปจจนียปฏฐาน ในกุสลัตติกะ 
                        ปจจนียปฏฐาน จบ 
      [๙๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ฯลฯ 
      พึงนับเหมือนอยางการนบัอนุโลมปจจนียปฏฐาน ในกุสลัตติกะ 
      [๙๘] ในอารัมมณปจจัย กบัปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑๔ ฯลฯ 
      พึงนับเหมือนอยางการนบัอนุโลมปจจนียปฏฐาน ในกุสลัตติกะ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
      แมสหชาตวาร ก็พึงแจกเชนเดียวกับปฏิจจวาร 
                          ---------- 
                           ปจจยวาร 
      [๙๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ ขันธ ๒ อาศัย 
 ขันธ ๒ เกิดขึน้ ฯลฯ มี ๗ นัย 
      อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๑๐๐] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิจาร เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิจาร 
 อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึน้ ขันธที่เปนอวิตักกวิจาร 



 

 มัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๐๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 มหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิจาร เกิดขึ้น ขันธ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิด 
 ขึ้น วิตก อาศัยหทยัวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ 
 ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ อันเปนไปแลวในอุทาหรณวา พึงกระทําใหไดหัวขอปจจัย ๗ 
      [๑๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึน้ ขันธ 
 ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 



 

      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เกิดขึ้น 
      อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ มีวาระ ๔ เหมอืนอยางน้ี 
      [๑๐๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมตัตธรรม อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธ ๓ และวิจาร อาศัย 
 ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ฯลฯ 
      ปจจัยสงเคราะหทั้งสอง ที่เหลือพึงแจกปวัตติปฏิสนธิใหพิสดาร 
                          เหตุปจจัย จบ 
      ผูที่เขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจยวารใหพิสดาร 
      พึงนับเหมือนอยางการนบัปฏิจจวาร 
      ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓๗ 
      ในปุเรชาตปจจัย กับอาเสวนปจจัย มีวาระ ๒๑ 
      นี้เปนความแปลกกัน ในปจจัยวารนี้ 
      [๑๐๕] ในปจจนียปฏฐาน ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓๓ พึงยก 
 โมหะทั้ง ๗ ขึน้ ในฐานะทั้ง ๗ 
      เฉพาะในบทที่เปนมูล ในปจจัยที่ใชอารัมมณปจจัย พึงยกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง ๗ ขึ้น 
      วาระทั้ง ๗ มีสวิตักกสวิจารธรรม เปนมูล พึงแจกกับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 



 

      [๑๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 ปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      พึงกระทํา วาระทั้ง ๕ เหมือนอยางในปฏิจจวาร 
      [๑๐๗] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ อธิปติธรรม ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิด 
 ขึ้น ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น 
      ในปฏิสนธิขณะ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ 
 ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธาธิบดี ซ่ึงเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      อธิปติธรรม ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึน้ อธิปติธรรม ที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร 
 ซ่ึงเปนวิบาก เกิดขึ้น ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมฏุฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวิบาก 
 เกิดขึ้น ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น วิตก อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัย 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ- 



 

 *ขณะ ฯลฯ 
      ปจจัยสงเคราะหที่ ๑ นี้ พึงแจกใหสมบูรณ 
      [๑๐๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 และวิจาร เกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      พึงแจกหัวขอปจจัยทั้ง ๕ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ยอมมาถึงในที่ใด พึงแจกวิบากในที่นั้น 
      ในปจจัยที่ไมใชปจจัยทีม่ีอธิปติปจจัย เปนมูล พึงแจก วาระ ๓๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัยก็ดี ปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัยก็ดี ปจจัยที่ไมใช 
 อัญญมัญญปจจัยก็ดี ปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัยก็ดี มีวาระ ๗ และเฉพาะรูปภูมิเทาน้ัน 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีวาระ ๓๗ เชนเดยีวกับปจจนียปฏฐานในปฏิจจวาร 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๓๗ 
      แมในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย ก็เชนเดยีวกัน 
      แมอวิตักกวิจารมัตตธรรม ยอมมาในทีใ่ด พึงแจกวิบากในที่นั้น 
      [๑๐๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะปจจัยที ่
 ไมใชกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      พึงแจกใหบริบูรณ 
      สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ 



 

      อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เจตนาที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๑๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ 
 วิจาร เกิดขึ้น เจตนาท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 หทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      [๑๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดขึน้ เพราะปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น 
      [๑๑๒] ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย พึงแจกหัวขอปจจัย ๓๗ 
      ปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย ปจจัยที่ไมใชอนิทริยปจจัย ปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย ปจจัย 
 ที่ไมใชมัคคปจจัย ปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย ปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย ปจจัยที่ไมใชนัตถิ 
 ปจจัย ปจจัยทีไ่มใชวิคตปจจัย พึงแจกใหพิสดาร 
      [๑๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย       มีวาระ  ๓๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          มี  "    ๗ 
         "  อธิปติปจจัย                 มี  "   ๓๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย ในปจจัยทีไ่มใชอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มีวาระ ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอาเสวน- 
 *ปจจัย มีวาระ ๓๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             มีวาระ  ๑๑ 
         "       วิปากปจจัย            มี  "   ๓๗ 



 

         "       อาหารปจจัย           มี  "    ๑ 
         "       อินทริยปจจัย           มี  "    ๑ 
         "       ฌานปจจัย             มี  "    ๑ 
         "       มัคคปจจัย             มี  "   ๓๑ 
         "       สัมปยุตตปจจัย          มี  "    ๗ 
         "       วิปปยุตตปจจัย          มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             มีวาระ   ๗ 
         "       วิคตปจจัย             มี  "    ๗ 
                          ปจจยวาร จบ 
      แมนิสสยวาร ก็ไมตางกัน 
                          ---------- 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๑๑๔] สวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ วิตก คลุกเคลากับขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และวิตกคลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลา 
 กับขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๑๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลากับ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคลากับอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคลากับวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      คือ วิจาร คลุกเคลากับขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร คลุกเคลากับขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม ฯลฯ 



 

      คือ ขันธ ๓ และวิจาร คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดขึ้น 
 ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกอวิจารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ ๒ เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม  คลุกเคลากับอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับวิจาร 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย คลุกเคลากบัวิจาร 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร 
 ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ผูที่เขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจัยทั้งปวงใหพิสดาร 
      [๑๑๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑๑ 
      ในอารัมมณปจจัย ในอธปิติปจจัย ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย 
 ในอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย ในอุปนสิสยปจจัย ในปุเรชาตปจจัย ในอาเสวนปจจัย 
 ในกัมมปจจัย ในวิปากปจจัย ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย 
 ในสัมปยุตตปจจัย ในวิปปยุตตปจจัย ในอัตถิปจจัย ในนัตถิปจจัย ในวิคตปจจัย ในอวิคตปจจัย 
 ในปจจัยทั้งปวง (ที่กลาวมาน้ี) มีวาระ อยางละ ๑๑ 
                        อนุโลมปฏฐาน จบ 
      ผูมีปญญา พึงแจกปจจนียปฏฐาน 
      [๑๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ  ๖ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๑๑ 
           "     ปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๑๑ 
           "     ปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๑๑ 
           "     อาเสวนปจจัย           มี  "  ๑๑ 
           "     กัมมปจจัย              มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใช วิปากปจจัย            มีวาระ ๑๑ 
            "    ฌานปจจัย              มี  "   ๑ 



 

            "    มัคคปจจัย              มี  "   ๖ 
            "    วิปปยุตตปจจัย           มี  "  ๑๑ 
                        ปจจนียปฏฐาน จบ 
      วาระแมทั้งสอง นอกน้ี ก็พึงแจกใหพิสดาร 
      แมสัมปยุตตวาร ก็พึงแจกใหพิสดาร 
                         สังสัฏฐวาร จบ 
                          --------- 
                           ปญหาวาร 
      [๑๑๘] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โดยเหตุปจจัย ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๑๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
 ฯลฯ 
      [๑๒๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยเหตุปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 กฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 เหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และกฏัตตารูป 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและวิตก โดยเหตุ- 



 

 *ปจจัย ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 วิตก โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ วิตก และจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูป โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ วิตก 
 และกฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๒๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 เหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และกฏัตตารูป 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ วิจาร และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูป โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ วิจาร 
 และกฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 กฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 



 

      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
 พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวในกอน ออกจากฌาน ที่มีวติก วิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
 ออกจากผล พิจารณาผล 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมไดแลว รูกิเลสที่เคย 
 เกิดแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น มีราคะ โทมนสั 
 เกิดขึ้น เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ 
      [๑๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
 เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น วิตก เกิดขึ้น พิจารณากุศลกรรมที่ตนไดสั่งสมไวในกอน ออกจาก 
 ฌานที่มีวิตก วิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภกุศลนั้น 
 วิตก เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ตนละแลว พิจารณากิเลสที่ตนขมไวไดแลว รูกิเลส 
 ที่เคยเกิดแลวในกอน พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง 
 เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น วิตก เกิดขึ้น 
 เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก เกิดขึ้น 
      [๑๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต มีวิตก มีวิจาร โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      [๑๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
 เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ พิจารณากุศลกรรม 
 ที่ตนสั่งสมไวในกอน ออกจากฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล 
 พิจารณาผล เพราะปรารภกุศลนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ตนละแลว พิจารณากิเลสที่ขมไดแลว รูกิเลส 
 ที่เคยเกิดแลวในกอน พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง 
 เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธที่เปน 



 

 สวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 เกิดขึ้น 
      [๑๓๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลออกจากฌาน ทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล 
 พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น วิตก เกิดขึ้น พิจารณาเห็นขันธที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม 
 เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น วิตก เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๓๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลออกจากฌาน ทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
 ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ 
 พิจารณาเห็นขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข 
 เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น มีราคะ ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      [๑๓๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๓๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล 
 พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง 
 เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 



 

      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก เกิดขึน้ 
      [๑๓๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมและวิจาร โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ รูจิตของบุคคลผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยจิต ไมมีวิตก ไมมีวจิาร ดวยเจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ 
      โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๓๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไมมวีิตก ไมมีวิจารแลว ฯลฯ ออกจากมรรค 
 ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค 
 ที่มีวิตก มีวิจาร แกผล แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี 
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น มีราคะ โทมนัส เกดิขึ้น 
      บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 หทัยวัตถุ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทุกข เปน 
 อนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น มีราคะ โทมนัส เกดิขึน้ 
 เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      [๑๓๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ไมมวีิตก ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
 ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น วิตกเกิดขึ้น 



 

      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผลทีเ่ปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยอารัมมณปจจัย 
      บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ 
 วิจาร โดยความเปนของไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
 ปรารภจักขุเปนตนนั้น วิตก เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวจิารธรรม และวิจาร วิตก เกิดขึ้น 
      [๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๑๔๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไมมวีิตก ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ 
 ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธที่เปนสวิตักกสวิจาระ และวิตก เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน และวิตก 
 ฯลฯ แกมรรค มีวิตก มีวิจาร และวิตก แกผล มีวิตก มีวิจารและวิตก แกอาวชัชนะ 
 และวิตก โดยอารัมมณปจจัย 
      บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาเพราะ 
 ปรารภจักขุนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจาระ และวิตก เกิดขึน้ 
      บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงโสตะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่เปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เพราะปรารภ 
 โสตะเปนตนนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกดิขึ้น 
      [๑๔๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๔๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร วิตก เกิดขึ้น 
      [๑๔๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรมเปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 



 

      เพราะปรารภขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๔๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรมและวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๔๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก วิตก เกิดขึ้น 
      [๑๔๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิ- 
 *วาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๑๔๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๕๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว 
 พิจารณากุศลกรรมนั้น กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมดีแลว 
 ในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนออกจากฌาน มวีิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค 
 พิจารณามรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยนิดี 
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 เพราะกระทําขนัธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน มีราคะ ทฏิฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ โดยอธิปติปจจัย 



 

      [๑๕๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม 
 แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นให 
 เปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวดแีลวในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนัก 
 แนน ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ออกจากมรรค 
 ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตน 
 นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมกระทําใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนวิตก เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติที่เปนสวิจาระ เปนปจจัยแกวิตก โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกวติก และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม 
 แลวพิจารณากุศลกรรมนั้นกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดขึ้น 
      บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวดแีลวในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนัก 
 แนน ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล 
 กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 



 

 ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน ซ่ึงขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม กระทําใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และวิตก โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มี อยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคล ออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ 
 ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนน เพราะกระทํา 
 ฌานนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก กระ 
 ทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร 
 ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 เพราะกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก 
 กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธและวิตกนั้น ใหเปนอารมณอยางหนัก 
 แนน มีราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๕๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปน 
 ปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 



 

 *อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร 
 ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะ 
 กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 เกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม กระทําให 
 เปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธ และวิตกนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๖๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผลที่เปนอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม และวิจาร โดยอธิปติปจจัย 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน เพราะกระทําฌาน เปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นิพพาน 
 เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจักษุ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 เพราะกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงโสตะ ซ่ึงฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ขันธที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม และวิจาร กระทําใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน เพราะกระทําโสตะ เปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ทิฏฐิ 
 เกิดขึ้น 
      [๑๖๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธปิติ- 
 *ปจจัย 



 

      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นิพพาน 
 เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจักษุ ฯลฯ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 และวิจาร กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําโสตะ เปนตนนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น 
      [๑๖๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกนิพพาน เปนปจจัยแกมรรคแกผล ที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๖] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติไดแก พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน เพราะกระทําฌาน เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นิพพาน 
 เปนปจจัยแกโคตรภู โวทาน และวิตก แกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก แกผล 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอธิปติปจจัย 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจักษุ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 และวิจาร กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําจักษุ โสตะ เปนตนนั้น ใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      [๑๖๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจาร 
 ธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะกระทําขนัธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
      [๑๖๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก วิตก เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 



 

      [๑๖๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก 
 เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน 
      [๑๗๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะกระทําขนัธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
      [๑๗๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก วิตก เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
      [๑๗๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
      [๑๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัย 
 แกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผล ที่เปนสวิตักกสวิจารมัตตธรรม ผลที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผล ทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม อนุโลม เปนปจจัยแกผล- 
 *สมาบัติ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      [๑๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกที่เกิดหลังๆ โดย 
 อนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิตก บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมเปนปจจัยแกฌาน ที่เปนอวิตักกวจิาร 
 มัตตธรรม โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โวทาน เปนปจจัยแกมรรค 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 



 

 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และ 
 วิจาร 
      บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน โดยอนันตรปจจัย บริกรรมแหงตติย- 
 *ฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรม 
 แหงวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรม 
 แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ ยถากัมมุปคญาณ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 
      โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย 
      โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      [๑๗๖] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย 
      ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌาน ที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เปน 
 ปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่ 
 เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก 



 

 โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที ่
 เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และวิตก อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกที่เกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ 
 เกิดหลังๆ มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 ผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจาร 
 ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      ภวังคจิตที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอาวชัชนะ โดยอนนัตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนนัตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลังๆ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 



 

 วิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ผลที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผล ทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 วิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และ 
 วิตก โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอาวชัชนะ และวิตก โดย 
 อนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๑๘๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ วิจารที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      มรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ผลที่เปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่ 
 เปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อนุโลม 
 และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่ 
 เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 



 

      [๑๘๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจารที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ที่เปนอวิตักกอวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิตก โดยอนนัตรปจจัย 
      เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๖] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอาวัชชนะ และวิตก โดย 
 อนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนนัตร- 



 

 *ปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผล ที่เปนอวตัิกกวิจารมัตต- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      ผลที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผล ที่เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      [๑๙๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกวิจารที่เกิด 
 หลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย 
      มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลทีเ่ปนอวตัิกกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      ผลที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอาวัชชะ และวิตก 
 โดยอนันตรปจจัย 



 

      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลงัๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโวทาน 
 โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน และวิตก เปนปจจัย 
 แกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ มรรคที่เปนสวิตักกสวิจาระ และวิตก เปนปจจัย 
 แกผลที่เปนสวิตักกสวิจาระ อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนสวิตักกสวิจาระ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกวิตกที่เกิด 
 หลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกฌาน ที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โวทาน และวิตก 
 เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ อาวัชชนะ และวิตก เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย 
 แกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก เปนปจจัยแกทุติยฌาน และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      บริกรรมแหงตติยฌาน และวิตก บริกรรมแหงจตุตถฌาน และวิตก บริกรรมแหงอากาสา 
 นัญจายตนะ และวิตก บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ และวิตก บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ 



 

 และวิตก บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก บริกรรมแหงทิพพจักขุ และวิตก 
 บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ และวิตก บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ และวิตก บริกรรมแหงเจโตปริย- 
 *ญาณ และวิตก บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณ 
 และวิตก ฯลฯ โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โวทาน 
 และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร อนุโลม และวิตก เปนปจจัย 
 แกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย 
      [๑๙๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
       ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกฌาน ที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดย 
 อนันตรปจจัย 
      โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อนุโลม 
 และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลงัๆ และวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตก เปนปจจัย 
 แกโวทาน และวิตก โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกวิจารธรรมและวิตก โดยอนันตรปจจัย 
      มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๑๙๘] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
      อนันตรปจจัยก็ดี สมนันตรปจจัยก็ดี เหมอืนกัน 
      [๑๙๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย 



 

      ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๒ 
      [๒๐๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป โดยสหชาต- 
 *ปจจัย ฯลฯ 
      [๒๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 สหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และอวตัิกกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐาน 
 รูป โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต- 



 

 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยสหชาตปจจัย 
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 สหชาตปจจัย 
      วิตกเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 สหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๑๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ- 
 *อวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูป โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๒๑๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย 
      วิจารเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตา- 
 *รูป ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป วิจารเปนปจจัยแกกฏัตตารูป ขันธ เปนปจจัย 
 แกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ วิจาร เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกวิจาร มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ที่เปน 



 

 อุปาทารูป โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๑๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๒๑๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวติก โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๑๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป โดย 
 สหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจารเปนปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และกฏัตตารูป 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๑๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร 
 มัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจาร และวิตก โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๒๑๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๑๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร 
 มัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวตัถุ เปน 
 ปจจัยแกวิตก โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๑๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 



 

      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย 
 แกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      [๒๑๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และวิตก ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ 
 และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 ขันธ ๒ และวิจารเปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย วิตกและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย 
 แกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัย 
 แกวิจาร โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 



 

 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      ขันธ ๓ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
 ปจจัย 
      ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
 ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และวิจาร โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๒๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาต- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๒๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขนัธ ๒ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และหทยัวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และวิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิาร- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน 



 

 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมญัญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      [๒๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และ 
 หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๓๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมญัญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๓๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 วิตก และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก และหทัย- 



 

 *วัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๓๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๓๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย 
       คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ 
 ปจจัย ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
      [๒๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร โดยอญัญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร 
 และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๓๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ และวิจาร โดย 
 อัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิจาร 
 และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมญัญปจจัย 
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทัย- 
 *วัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 



 

 ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย วิจารเปนปจจัยแก 
 หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกวิจาร มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๒๔๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารมัตตธรรม 
 และวิจาร โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมญัญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 และวิตก โดยอญัญมัญญปจจัย 
      [๒๔๖] สวิตักกวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมญัญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวตัถุ เปน 
 ปจจัยแกวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๔๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 



 

 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ และวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
 และวิตก โดยอญัญมัญญปจจัย 
      [๒๔๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๕๐] อวิตักกอวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมญัญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 
 อัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร และหทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๕๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัย 
 แกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกวิจาร โดยอญัญมัญญปจจัย 
      [๒๕๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอญัญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ 
 หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และวิจาร โดยอัญญมญัญปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ 
 วิจาร โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๕๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๕๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 



 

 *อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย 
 แกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๕๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๒๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม 
 เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัญญมญัญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และหทยัวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๒ โดยอญัญมัญญปจจัย 
      [๒๕๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ มี ๗ นัย 
      อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย ฯลฯ 
 มี ๕ นัย 
      [๒๕๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 นิสสยปจจัย วจิาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ 
 ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย 
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
 จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยนิสสยปจจัย 
      [๒๕๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
      [๒๖๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยนิสสยปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๖๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 



 

 *อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดย 
 นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ฯลฯ 
      [๒๖๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย 
 นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
      [๒๖๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 
 นิสสยปจจัย 
                    ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิก็ดี พึงแสดง 
      [๒๖๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๖๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๖๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 วิตก โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๖๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๖๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๑ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      [๒๖๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ขันธที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร โดย 
 นิสสยปจจัย ปฏิสนธิกะทั้งหลาย มี ๔ นัย ฯลฯ 
      [๒๗๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ และวิจาร ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร โดย 
 นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๗๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๒๗๒] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      วาระทั้ง ๒ พึงใหพิสดาร 
      [๒๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนสิสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น 
 ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทฏิฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ 
 โมหะ มานะ ทฏิฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม 
 ยังฌาน ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ 
 ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ 



 

 มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ศีลที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      บุคคลเขาไปอาศัยความปรารถนาแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น 
 มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ 
      ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวยังฌานทีเ่ปน 
 อวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๖] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ 
 ปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ 
 ปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความปรารถนา และวิตก โดย 



 

 อุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ 
 วิตกแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก เปน 
 ปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๒๗๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น 
 วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ 
 วิตกแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น 
 ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ 
 วิตกแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวตัิกกอวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย 
 แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 



 

      [๒๘๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูนิสสยะ ไดแก ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา และวิจาร โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๘๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความ 
 ปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร 
 สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 ใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร สุขทางกาย 
 ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศีล 
 สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น 
 วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร 
 สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทํา 
 อุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักก- 



 

 *สวิจารธรรม แกศีล ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให 
 เกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลวยังฌานที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๖] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล แกความปรารถนา และวิตก โดยอุปนสิสย- 
 *ปจจัย 
      [๒๘๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกปญญา 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๘๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 



 

 จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล 
 สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา และ วิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ 
 ปญญา และวิจาร โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา และวิตก โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา และวิตก เปนปจจัย 
 แกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
 ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 



 

      [๒๙๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ 
 ปญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศีล 
 สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม 
 แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจารโดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๙๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ 
 จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัย 
 แกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๙๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพ- 
 *โสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแกจกัขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญิญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๙๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ 



 

      โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยินด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน 
 นั้น ราคะเกิดขึน้ โทมนัสเกดิขึน้ 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่เปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๓๐๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักข ุ
 นั้น วิตกเกิดขึ้น ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภหทัยวัตถุนั้น วิตก เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวตัิกกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๓๐๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๓๐๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักข ุ
 นั้น ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตกเกิดขึน้ 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคล 
 พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๓๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย 



 

      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดภายหลงั เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิ 
 กอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๓๐๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิตกเปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๓๐๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกอวิจารธรรม ที่เกิดภายหลงั และวิจาร เปนปจจัยแกกาย 
 นี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๓๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และวิจาร เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๓๐๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดภายหลงั และวิตกเปนปจจัยแกกาย 
 นี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๓๐๘] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแก 
 มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      [๓๐๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตก ที่เกิด 
 หลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌานทีเ่ปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวน- 



 

 *ปจจัย 
      คือ บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกวจิารในทุติยฌาน โดยอาเสวนปจจัย 
      บริกรรมแหงตติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน บริกรรมแหงจตุตถฌาน เปนปจจัยแก 
 จตุตถฌาน บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ บริกรรมแหง 
 วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย 
 แกอากิญจัญญายตนะ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะ บริกรรมแหงทิพพจักขุ เปนปจจัยแกทิพพจักขุ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ เปน 
 ปจจัยแกทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงบุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ เปนปจจัยแกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหง 
 อนาคตังสญาณ ฯลฯ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โวทาน เปน 
 ปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌานทีเ่ปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เปนปจจัย 
 แกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก 
 โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที ่
 เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกที่เกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ 
 โดยอาเสวนปจจัย 



 

      [๓๑๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารที่เกิด 
 หลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิด 
 หลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจารที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดหลงัๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๑๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจารที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิด 
 หลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ วิจารที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม 
 ที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัย 
 แกวิจารที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 



 

      [๓๒๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโวทาน 
 โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน และวิตก เปนปจจัยแก 
 มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจัยแกวิตกที ่
 เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกฌานที่เปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยอวิตักกอวิจาร- 
 *โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก เปนปจจัยแกวิจารในทุติยฌานโดยอาเสวน- 
 *ปจจัย บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ 
 บริกรรมแหงอนาคตสัญญาณ และวิตก เปนปจจัยแกอนาคตตังสญาณ โดยอาเสวนปจจัย 
      โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      [๓๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกฌานที ่
 เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
      โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน 
 และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย 



 

      [๓๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลงัๆ และวิตก โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตกเปนปจจัยแก 
 โวทาน และวิตก โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก 
 โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปจจัย 
      [๓๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
 หลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย 
      [๓๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยกัมม- 
 *ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวติก ซ่ึง 
 เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลายโดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจาร- 
 *ธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 



 

 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย ในปฏิสนธิขณะเจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๓๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตกและกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวติก ซ่ึง 
 เปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย และวิตก โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 และวิตก โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก โดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิ- 
 *จารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 และวิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๖] อวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
 หลายที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๓๓๗] อวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวจิาร และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจารซ่ึงเปนวิบาก 
 และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร 
 ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๓๓๘] อวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย และวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
 หลาย และวิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
 หลายที่เปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๓๓๙] อวตัิกกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวตัิกกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้ง 
 หลาย ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลายโดยกัมมปจจัย 
      [๓๔๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 



 

 วิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 
 วิปากปจจัย 
      [๓๔๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกวติก โดย 
 วิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารมูลกะ มีหัวขอปจจัยทั้ง ๗ บริบูรณ 
      [๓๔๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึง 
 เปนวิบาก ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ พึงกําหนดคําวา วิบาก 
      [๓๔๓] อวตัิกกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขนัธ ๒ ฯลฯ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย วจิาร เปน 
 ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๓๔๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวตัิกกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยวิปากปจจัย 
      [๓๔๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      [๓๔๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 



 

 *วิจารมัตตธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๔๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      [๓๔๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      [๓๔๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาหาร- 
 *ปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอาหารปจจัย 



 

 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
      [๓๕๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอาหาร- 
 *ปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอาหาร- 
 *ปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ 
 วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย 
      [๓๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๕๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอินทริย- 
 *ปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอนิทริยปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
      [๓๖๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอินทริย- 
 *ปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๖๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอินทริย- 
 *ปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตต- 



 

 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอนิทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๖๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 และวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๖๓] อวตัิกกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอนิทริยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกาย- 
 *วิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย 
      [๓๖๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
      [๓๖๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌาน- 
 *ปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธทั้งหลาย 
 โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเปนขอปจจัย ๕ โดยเหตุนี้ 
      [๓๖๖] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย วจิาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 ฌานปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย วิจาร เปน 
 ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยฌานปจจัย 
      [๓๖๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌาน- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌานปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยฌานปจจัย 
      [๓๖๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยฌานปจจัย 



 

      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยฌานปจจัย 
      [๓๖๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย 
      [๓๗๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยฌานปจจัย 
      คือ องคฌานทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยมัคคปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้ 
      [๓๗๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยมัคค- 



 

 *ปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยมคัคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๕ โดยเหตุนี้ 
      [๓๗๗] อวตัิกกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยมัคคปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยมัคคปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๗๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยมัคคปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยมัคคปจจัย 
      คือ องคมรรคทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยสัมปยตุตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก โดย 
 สัมปยุตตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 สัมปยุตตปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๗] อวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 อวิตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ และวิจาร โดย 
 สัมปยุตตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๘] อวตัิกกวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๘๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๙๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 
 สัมปยุตตปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๙๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๓๙๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยตุต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกายนี ้
 ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๓] อวตัิกกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๔] อวิตักกวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย วิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธ 
 ทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดย 
 วิปปยุตตปจจัย วิจาร เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย 
 กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๕] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๖] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๗] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โดยวิปปยตุตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม และวิจาร โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๓๙๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร 
 เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 



 

      [๔๐๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย 
 แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๔๐๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอัตถิปจจัย ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ในสวิตักกสวิจารมูลกะ หัวขอปจจัยทีเ่หลอื เหมือนกับ สหชาตปจจัย 
      [๔๐๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารมัตตธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๐๕] อวิตักกอวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัย 
 แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๕ เหมือนกับ สหชาตปจจัย 
      [๔๐๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตา- 
 *รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย วิจาร เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกวจิาร โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปจจัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทารูป 
 โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอุปาทารูป โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทพิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอวจิารธรรม และวิจาร โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัย 
 แกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย รูป- 
 *ชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๐๘] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 



 

      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกิดขึ้น 
 โทมนัสเกดิขึ้น 
      รูป ฯลฯ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัสเกดิขึน้ 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๐๙] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก วิจาร เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอวตัิกกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 และวิตก โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น วิตก 
 เกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา 
 เห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี 
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น วิตกเกิดขึน้ 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดย 
 อัตถิปจจัย 
      [๔๑๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก วิจาร เปนปจจัยแกขนัธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตา- 
 *รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตต- 
 *ธรรม และวิจาร โดยอัตถิปจจัย 



 

      [๔๑๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น 
 ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะ 
 ปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๓] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกวติก โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 วิตก โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย 
 แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และกวฬิงการาหาร 



 

 เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และรูปชีวิตินทรีย 
 เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ 
 วิตก โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๑๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนสวิตักกสวิจาร- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ 
 ที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ 
 และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



 

 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกวจิาร โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกวิจาร โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม วิตก และ 
 กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม วิตก และ 
 รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๑๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวตัิกก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร ฯลฯ 
      ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 วิจาร โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๒๐] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๒๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย 
 แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๒๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแก ขันธ ๒ ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๒๓] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ 
 กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และรูป 
 ชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๔๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยนัตถิปจจัย ฯลฯ 
 เปนปจจัยโดยวิคตปจจัย 
      นัตถิปจจัย วิคตปจจัย เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
            อวิคตปจจัย เหมือนกับ อัตถิปจจัย 
      [๔๒๖] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๑ 
            ในอารัมมณปจจัย                    มี  "  ๒๑ 
            ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๒๓ 
            ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๒๕ 



 

            ในสมนันตรปจจัย                    มี  "  ๒๕ 
            ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๓๐ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๒๘ 
            ในนิสสยปจจัย                      มี  "  ๓๐ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                    มี  "  ๒๕ 
            ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "   ๕ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                   มี  "   ๕ 
            ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๒๑ 
            ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๑๑ 
            ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๒๑ 
            ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๑๑ 
            ในอินทริยปจจัย                     มี  "  ๑๑ 
            ในฌานปจจัย                       มี  "  ๒๑ 
            ในมัคคปจจัย                       มีวาระ ๑๖ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                    มี  "  ๑๑ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                    มี  "   ๙ 
            ในอัตถิปจจัย                       มี  "  ๓๐ 
            ในนัตถิปจจัย                       มี  "  ๒๕ 
            ในวิคตปจจัย                       มี  "  ๒๕ 
            ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๓๐ 
      ปจจัยสงเคราะห เหมือนกับ กุสลัตติกะ นั่นเทียว การนับปญหาวาร ผูมีปญญา 
 พึงกระทําอยางนี้ 
                           อนุโลม จบ 
      [๔๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๔๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย  โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๔๒๙] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๐] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 



 

 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๑] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๓] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๔๓๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๔๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๔๓๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๔๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย 
      [๔๔๑] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      [๔๔๒] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      [๔๔๓] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก- 



 

 *อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๔๔๔] อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๔๔๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๔๔๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๔๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร- 
 *มัตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๔๔๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๔๔๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๔๕๐] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๔๕๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดย 
 อาหารปจจัย เปนปจจัย โดยอนิทริยปจจัย 
      [๔๕๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๔๕๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 



 

      [๔๕๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๔๕๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๔๕๖] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉา- 
 *ชาตปจจัย 
      [๔๕๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๔๕๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักก- 
 *วิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๔๕๙] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักก- 
 *สวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๔๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม 
 เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๔๖๑] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปน 
 ปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินทริย 
                          ปจจนียมาติกา 
      [๔๖๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ  ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย               มี  "   ๒๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "   ๒๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                มี  "   ๒๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "   ๓๔ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย              มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย             มีวาระ  ๓๕ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย               มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย               มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                 มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                 มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย              มี  "   ๒๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "   ๒๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "   ๒๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๓๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                มี  "   ๒๗ 
      ผูมีปญญา เมื่อจะนับปจจนียะ พึงนับตามบทเหลาน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๔๖๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
                                    กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย           กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย          กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย         กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ    ฯลฯ  มี  "    ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย        กับเหตุปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย         กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย            กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย           กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย          กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย          กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย            กับ    ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย            กับ    ฯลฯ  มีวาระ 
                                               ๑๑  ทั้งหมด 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย         กับ    ฯลฯ  มีวาระ   ๓ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย         กับ    ฯลฯ  มี  "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย            กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
                 การนับอนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยเหตุนี้ 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๔๖๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๒๑ 
      ในอธิปติปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๓ 
      ในอนันตรปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕ 
      ในสมนันตรปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕ 
      ในสหชาตปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๘ 
      ในนิสสยปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕ 
      ในปุเรชาตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มีวาระ   ๕ 
      ในปจฉาชาตปจจัย                 กับ    ฯลฯ  มี  "    ๕ 
      ในอาเสวนปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑ 
      ในกัมมปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในวิปากปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑ 
      ในอาหารปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในอินทริยปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในฌานปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑ 
      ในมัคคปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๖ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "    ๙ 
      ในอัตถิปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย        ฯลฯ  มี  "   ๓๐ 
      ในนัตถิปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕ 
      ในวิคตปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕ 
      ในอวิคตปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐ 
                   ปจจนียานุโลม พึงแจก โดยเหตุนี้ 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                       วิตักกัตติกะ ที่ ๖ จบ 
                         ------------ 
                            ปติตติกะ 



 

                           ปฏิจจวาร 
      [๔๖๕] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ ขันธ ๒ อาศัย 
 ขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัย 
 ขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ทีเ่ปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคต- 
 *ธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ทีเ่ปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ 
 ที่เปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๖๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัย 
 ขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ทีเ่ปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุข- 
 *สหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ทีเ่ปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ 
 เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      [๔๖๘] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ทีเ่ปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ทีเ่ปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ทีเ่ปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ 
 ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
                         เหตุปจจัย จบ. 
      [๔๖๙] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
 เพราะอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมม ี
      เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย เพราะ อัญญ- 
 *มัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย ในปุเรชาต- 
 *ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมม ี
      เพราะ อาเสวนปจจัย ในอาเสวนปจจัย วิบาก ไมม ี
      เพราะ กัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย ฯลฯ เพราะ อินทริย- 
 *ปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย 
 เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
                          มาติกา จบ. 
       [๔๗๐] ในเหตุปจจัย                    มีวาระ   ๑๐ 
             ในอารัมมณปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในอธิปติปจจัย                   มี  "    ๑๐ 
             ในอนันตรปจจัย                  มี  "    ๑๐ 



 

             ในสมนันตรปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในสหชาตปจจัย                  มี  "    ๑๐ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในนิสสยปจจัย                   มี  "    ๑๐ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในปุเรชาตปจจัย                 มีวาระ   ๑๐ 
             ในอาเสวนปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในกัมมปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในวิปากปจจัย                   มี  "    ๑๐ 
             ในอาหารปจจัย                  มี  "    ๑๐ 
             ในอินทริยปจจัย                  มี  "    ๑๐ 
             ในฌานปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในมัคคปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                 มี  "    ๑๐ 
             ในอัตถิปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในนัตถิปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในวิคตปจจัย                    มี  "    ๑๐ 
             ในอวิคตปจจัย               มีวาระ ๑๐ ทั้งหมด 
                     การนับอนุโลม พึงนับอยางน้ี 
                          อนุโลม จบ. 
      [๔๗๑] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๗๒] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุข- 
 *สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๗๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัย 
 ขันธ ๒ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๑ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      โมหะ ที่สหคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคต 
 ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๔๗๔] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๗๕] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      ที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม 
      ที่ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย พึงกําหนดวาในอรูป และในปฏิสนธิขณะดวย 
      ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม 
      สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 



 

      คือ เจตนาท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม 
                 หัวขอปจจัย ๑๐ พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้ 
      ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย ฯลฯ 
      พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมมี 
      [๔๗๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      [๔๗๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 ฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมอืนกับไมใชเพราะเหตุปจจัย โมหะ ไมม ี
      ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย พึงใสใหเต็ม ตอรูปปญหาเทาน้ัน 
      [๔๗๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "   ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                   มีวาระ  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                    มี  "    ๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                 มี  "   ๑๐ 
                    ปจจนียะ พึงกระทําใหบริบูรณ 
                          ปจจนียะ จบ. 
      [๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย    กับเหตุปจจัย      มีวาระ  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย  กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย     กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย    กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย  กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑๐ 
                   อนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยพิสดาร 
                       อนุโลมปจจนียะ จบ. 



 

      [๔๘๐] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๑๐ 
            ในอนันตรปจจัย             กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑๐ 
            ในสมนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑๐ 
            ในสหชาตปจจัย             กับ  ฯลฯ 
            ในอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ 
            ในนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ 
            ในอุปนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ 
            ในปุเรชาตปจจัย            กับ  ฯลฯ 
            ในอาเสวนปจจัย            กับ  ฯลฯ 
            ในกัมมปจจัย               กับ  ฯลฯ 
            ในวิปากปจจัย              กับ  ฯลฯ 
            ในอาหารปจจัย             กับ  ฯลฯ 
            ในอินทริยปจจัย             กับ  ฯลฯ 
            ในฌานปจจัย               กับ  ฯลฯ   มีวาระ ๑๐ ทั้งหมด 
            ในมัคคปจจัย               กับ  ฯลฯ   มีวาระ  ๑ 
            ในสัมปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ   มี  "  ๑๐ 
            ในวิปปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ 
            ในอัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ 
            ในนัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ 
            ในวิคตปจจัย               กับ  ฯลฯ 
            ในอวิคตปจจัย              กับ  ฯลฯ   มีวาระ ๑๐ ทั้งหมด 
                        ปจจนียานุโลม จบ. 
                         ปฏิจจวาร จบ. 
               สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี 
                 สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                         ------------ 
                           ปญหาวาร 
      [๔๘๑] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๔๘๒] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย 



 

      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๘๓] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๘๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
                        ในสุขมูละ มี ๓ นัย 
      [๔๘๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๘๖] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๔๘๗] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมแลว 
 พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณากุศล- 
 *กรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนปติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ขม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง 
 เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๔๘๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลวพิจารณากุศล- 



 

 *กรรมนั้นดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนปติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ขม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง 
 เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๔๘๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
 พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณา 
 กุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนอเุบกขาสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนปติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ขม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมยินดี ยอม 
 เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ เกดิขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกดิขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนปติสหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น 
      [๔๙๐] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
 แลวพิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลวพิจารณา 
 กุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนปติสหคตธรรม พิจารณากิเลสที่ขม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดย 



 

 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอม 
 ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และ 
 สุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 
      [๔๙๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
            สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
            เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสขุสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 
      [๔๙๒] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวพิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ออกจากผลแลว 
 พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลสทีข่ม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมยินดี ยอม 
 เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
 วิจิกิจฉา เกิดขึน้ อุทธัจจะ เกดิขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย อากิญ- 
 *จัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุเบกขา 
 สหคตธรรม เกิดขึ้น 
      [๔๙๓] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 



 

 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวพิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณา 
 กุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลส 
 ที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอม 
 ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น 
      [๔๙๔] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 
 ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกดิขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น 
      [๔๙๕] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ 
 สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ 
      [๔๙๖] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวย 
 จิตที่เปนปติสหคตธรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปน 
 ปติสหคตธรรมแลวพิจารณา 
      บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว กระทําฌาน 
 เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมแลวพิจารณา 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ดวยจิตที่ 
 เปนปติสหคตธรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน ราคะที่เปนปติสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๔๙๗] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๔๙๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ 
 แลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      [๔๙๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๐] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 



 

 *ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      [๕๐๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๔] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      [๕๐๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      [๕๐๗] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธปิติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๘] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนสขุสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๐๙] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      [๕๑๐] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ 



 

 สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๕๑๑] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 ปติสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู โดยอนันตรปจจัย 
      พึงแสดงวาเปนปจจัยสําหรับบททั้งปวง ดวยเหตุนี้ 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแก 
 มรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่ 
 เปนปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๑๒] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 สุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสุขสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๕๑๓] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย 
      วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย 
 อนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      กุศลอกุศลที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๑๔] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 



 

      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๑๕] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 สุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสุขสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๕๑๖] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 ปติสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๕๑๗] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย 
      กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ โดยอนันตรปจจัย 
      วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย 
 อนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      กุศลอกุศลที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา 
 เปนปจจัยแกวฏุฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๑๘] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 



 

      อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม และสุข- 
 *สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๑๙] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิด 
 หลังๆ ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
 อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนปติสหคตธรรม วิบากมโนธาตุที่เปนอุเบกขาสหคต- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 เปนปจจัยแกภวังคที่เปนปติสหคตธรรม กุศลอกุศลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 วุฏฐานะท่ีเปนปติสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ เนวสัญญา- 
 *นาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๕๒๑] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      พึงกําหนดถือเอาขอความตามบาลีขางตนนั้นแหละเปนอรรถาธิบายในที่นี้ดวย 
      [๕๒๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ 
 วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 วุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๒๓] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ 
 สุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 



 

 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๕๒๔] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
                      เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
      [๕๒๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๒ โดยสหชาตปจจัย 
                       เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                   ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑๐ 
      [๕๒๖] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
 เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย 
                      พึงกระทําหัวขอปจจัย ๑๐ 
      [๕๒๗] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรมแลว 
 ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ 
 มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ ฯลฯ จาคะ ฯลฯ ปญญา แลวให 
 ทาน สมาทานศีล กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ 
 ปรารถนาแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรมใหเกิดขึ้น 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลยอมถือเอาสิ่งของทีผู่อื่นมิไดให กลาวเท็จ กลาวสอเสียด พูดเพอเจอ 
 ตัดชองยองเบา ลอบขึ้นไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง ปลนตามทาง ผิดภรรยาผูอื่น ฆาคน 
 ในหมูบาน ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ 
 ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ที่เปนปติสหคตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ 
 ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๒๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 



 

      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ 
 มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ดวยจิตที่เปน 
 สุขสหคตธรรม 
      บุคคลยอมถือเอาสิ่งของทีเ่จาของเขามิไดให ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจติที่เปนสุข- 
 *สหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสุข- 
 *สหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๒๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอเุบกขาสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขา- 
 *สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๐] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ความปรารถนา ฯลฯ 
 แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
 ที่เปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคต- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปน 



 

 สุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
 ที่เปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคต- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
 ที่เปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคต- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ 
 ที่เปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจติที่เปนปติสหคตธรรม และ 
 สุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคต- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 



 

      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอเุบกขาสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธาที่ 
 เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสขุสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสขุ- 
 *สหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม 
 แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๓๙] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 



 

 และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
 แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติ- 
 *สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๔๐] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา 
 แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย 
 แกศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสขุสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๕๔๑] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปน 
 อุเบกขาสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอเุบกขาสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก 
 ศรัทธาที่เปนอเุบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๔๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรม 
 และสุขสหคตธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
 ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ 



 

 ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน สมาทานศีล กระทํา 
 อุโบสถกรรม ฌานที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      บุคคลยอมถือเอาสิ่งของทีผู่อื่นมิไดให กลาวเท็จ กลาวสอเสียด พูดเพอเจอ ตัดชอง 
 ยองเบา ลอบขึ้นไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง ปลนตามทาง ผิดภรรยาผูอื่น ฆาคนในหมูบาน 
 ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
      ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก 
 ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๔๓] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 ปติสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม อนุโลม 
 เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๕๔๔] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      โคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสขุสหคตธรรม โวทานท่ีเปน 
 ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      [๕๔๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย ฯลฯ 
      โวทานที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคต- 
 *ธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      [๕๔๖] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย ฯลฯ 
                   พึงดูปตินัย แลวกระทําไปตามนั้น 
      [๕๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 



 

      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเุบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      โวทานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      [๕๔๘] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
 ฯลฯ 
      [๕๔๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย 
 ที่เปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๕๕๐] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๕๕๑] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย 
      [๕๕๒] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 



 

 ทั้งหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย 
 ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๕๕๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ 
             พึงดูการนับทั้ง ๔ แลวกระทําไปตามนั้น 
      [๕๕๔] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ 
      ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ 
                        พึงกระทําทั้ง ๔ นัย 
                    ผูมีปญญาพึงแจก ปติสหคตธรรม 
      [๕๕๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยวิปาก- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ 
      หัวขอปจจัยทั้ง ๑๐ พึงใหพิสดาร เหมือนกับ เหตุปจจัยในปฏิจจวาร 
      [๕๕๖] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอินทริยปจจัย เปนปจจัย โดยฌานปจจัย เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปนปจจัย 
 โดยสัมปยุตตปจจัย เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย 
            หัวขอปจจัยทั้ง ๑๐ พึงใหพิสดาร 
      เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย 
      นัตถิปจจัยก็ดี วิคตปจจัยก็ดี เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
                     เปนปจจัยโดย อวคิตปจจัย 
      [๕๕๗] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๑๐ 
            ในอารัมมณปจจัย                    มี  "   ๑๖ 
            ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๑๖ 
            ในอนันตรปจจัย                     มี  "   ๑๖ 



 

            ในสมนันตรปจจัย                    มี  "   ๑๖ 
            ในสหชาตปจจัย                     มี  "   ๑๐ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "   ๑๐ 
            ในนิสสยปจจัย                      มี  "   ๑๐ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                    มี  "   ๑๐ 
            ในอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๑๐ 
            ในกัมมปจจัย                       มี  "   ๑๖ 
            ในวิปากปจจัย                      มี  "   ๑๐ 
            ในอาหารปจจัย 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย 
            ในสัมปยุตปจจัย 
            ในอัตถิปจจัย                       มีวาระ  ๑๐ 
            ในนัตถิปจจัย                       มี  "   ๑๖ 
            ในวิคตปจจัย                       มี  "   ๑๖ 
            ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๑๐ 
            ผูมีปญญาพึงนับคลอยตาม กุสลัตติกอนุโลม 
                          อนุโลม จบ. 
      [๕๕๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๕๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๐] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๕๖๑] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 



 

 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๕] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๕๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๕๖๙] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกมัมปจจัย 
      [๕๗๐] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๕๗๑] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๕๗๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกมัมปจจัย 
      [๕๗๓] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ 
 สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยอารัมมณปจจัย 
      [๕๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ  ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย               มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "   ๑๖ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย              มีวาระ  ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย               มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย               มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๑๖ 
            ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                มี  "   ๑๖ 
                       ผูมีปญญาพึงนับปจจนียะ 
                          ปจจนียะ จบ. 
      [๕๗๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
                    ผูมีปญญาพึงนับอนุโลมปจจนียะ 
                       อนุโลมปจจนียะ จบ. 
      [๕๗๖] ในอารัมมณปจจัย                กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                               มีวาระ ๑๖ 
            ในอธิปติปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในอนันตรปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในสมนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในสหชาตปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในอุปนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในอาเสวนปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในกัมมปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในวิปากปจจัย              กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๑๐ 
            ในอาหารปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในอินทริยปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในฌานปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในมัคคปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในสัมปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในอัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
            ในนัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในวิคตปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖ 
            ในอวิคตปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐ 
                     ผูมีปญญาพึงนับปจจนียานุโลม 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                        ปติตติกะ ที่ ๗ จบ 
                          ---------- 
                       ทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร 
      [๕๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 



 

 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปตาตัพพธรรม 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
      [๕๗๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
      [๕๗๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย 
 มหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๕๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๕๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๕๘๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 



 

 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      [๕๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      [๕๘๔] เนวทัสสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๕๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อธิปติปจจัย มี ๓ นัย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
 มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย 
      เหมือนกับอารัมมณปจจัย 
      [๕๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 สหชาตปจจัย มี ๓ นัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนน ฯลฯ 



 

      คือ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุ- 
 *สมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๕๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อัญญมัญญปจจัย มี ๑ นัย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
 *รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
 *สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      [๕๘๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 นิสสยปจจัย 
      เหมือนกับเหตุปจจัย 
      เพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย 
      เพราะปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย ปฏิสนธิไมมี 
      เพราะอาเสวนปจจัย วิปากปฏิสนธิไมม ี
      เพราะกัมมปจจัย อัชฌัตติกรูป และสวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป 
 ทั้งหลายมีบริบูรณ 
      [๕๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบาก 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ 



 

 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๕๙๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อาหารปจจัย 
      อัชฌัตติกมหาภูตรูป และอาหารสมุฏฐานรูปมีบริบูรณ 
      เพราะอินทริยปจจัย เหมือนกับกัมมปจจัย 
      เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เหมือนกับเหตุปจจัย 
      เพราะสัมปยุตตปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย 
      เพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนกับวิปปยุตตปจจัย ในกุสลัตติกะ 
      เพราะอัตถิปจจัย เหมือนกบัสหชาตปจจัย 
      เพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย 
      [๕๙๒] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๙ 
            ในอารัมมณปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๙ 
            ในอนันตรปจจัย                       มี  "  ๓ 
            ในสมนันตรปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในสหชาตปจจัย                       มี  "  ๙ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                        มี  "  ๙ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในกัมมปจจัย                         มี  "  ๙ 
            ในวิปากปจจัย                        มี  " ๑ 
            ในอาหารปจจัย                       มีวาระ ๙ 
            ในอินทริยปจจัย                       มี  "  ๙ 
            ในฌานปจจัย                         มี  "  ๙ 
            ในมัคคปจจัย                         มี  "  ๙ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                      มี  "  ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                      มี  "  ๙ 
            ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๙ 
            ในนัตถิปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในวิคตปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในอวิคตปจจัย                        มี  "  ๙ 



 

                    บทเหลาน้ีผูมีปญญาพึงนับอนุโลม 
                           อนุโลม จบ 
      [๕๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธจัจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๕๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย 
 อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปน 
 อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน- 
 *รูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เปน 
 อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๕๙๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      [๕๙๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      [๕๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
 *สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๕๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 



 

 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๖๐๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๖๐๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
                พึงทําใหบริบูรณ เหมือนกับเหตุปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะนิสสยปจจัย ฯลฯ 
      [๖๐๒] ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย 
 ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป อาหาร- 
 *สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 



 

 ทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม 
      [๖๐๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน- 
 *รูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๖๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะวิปากปจจัย เหมือนกับ ไมใชเพราะอธปิติปจจัย ฯลฯ ปฏิสนธิไมม ี
      [๖๐๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๖๐๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ 
 ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๖๐๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๖๐๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 



 

      [๖๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมเพราะสัมปยุตตปจจัย เหมือนกับ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      [๖๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป 
 ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๖๑๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย เหมือนกับ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      [๖๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย             มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย              มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย             มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย             มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย             มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย             มี  "  ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย             มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย               มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย              มี  "  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย              มี  "  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                มี  "  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                มี  "  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย             มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย             มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๕ 
                          รูแลว พึงนับ 
                          ปจจนียะ จบ 



 

      [๖๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย           กับเหตุปจจัย 
                                              มีวาระ ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับ ฯลฯ    มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ    มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ    มี  "  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๕ 
                       ผูมีปญญา พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๖๑๕] ในอารัมมณปจจัย            กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                              มีวาระ ๓ 
             ในอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในสมนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในสหชาตปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ ๓ 
             ในปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในวิปากปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอาหารปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอินทริยปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในฌานปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 



 

             ในมัคคปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๒ 
             ในสัมปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในวิปปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
             ในอวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓ 
                       ผูมีปญญา พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                          ---------- 
                           สหชาตวาร 
      [๖๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดรวมกบัทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดรวมกบั 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
                           ปจจยวาร 
      [๖๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๖๑๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย 
 อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัย 
 วัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 



 

      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๖๑๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทสัส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส- 
 *เนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๖๒๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ 
 และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 



 

 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 และหทัยวัตถุ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๖๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๖๒๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      [๖๒๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
 อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวตัถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ เนวทัสส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ 
      [๖๒๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ 
      [๖๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อธิปติปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมม ี
      เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เหมือนกับเพราะ อารัมมณปจจัย 



 

      [๖๒๗] ฯลฯ เพราะ สหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา 
 ตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ มหา- 
 *ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
 กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย 
 หทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะสหชาตปจจัย 
                 หัวขอปจจัยที่เหลือ เหมือนกับเหตุปจจัย 
      [๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย ปฏิสนธิ 
 ไมมี 
      เพราะ อาเสวนปจจัย ปฏิสนธิ และวิบากไมมี 
      เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริย- 
 *ปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตต- 
 *ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๖๒๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑๗ 
            ในอารัมมณปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
            ในอนันตรปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในสมนันตรปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                        มีวาระ  ๗ 
            ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗ 



 

            ในอาเสวนปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในวิปากปจจัย                          มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในอินทริยปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗ พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๖๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๖๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๖๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ  กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทยัวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช 



 

 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยัวัตถุ 
      [๖๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 หทัยวัตถุ 
      [๖๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
 หทัยวัตถุ 
      [๖๓๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      [๖๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      [๖๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ 
 ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๖๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย 
      [๖๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๖๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 



 

 *ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
      [๖๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      [๖๔๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ 
 สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย ฯลฯ 
      [๖๔๓] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรม 



 

      ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวตัถุ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวตัถุ 
      [๖๔๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส- 
 *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหา 
 ตัพพธรรม และหทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนา- 
 *ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม และหทัยวัตถุ 
      [๖๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะวิปากปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมม ี
      ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนภาวนายปหา 
 ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 



 

      ฯลฯ ไมใชเพราะสัมมปยุตตปจจัย 
      ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
      ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ 
 ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๖๔๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                 มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๑๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                 มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชอัญญมญัญปจจัย                 มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "   ๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๑๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                 มี  "  ๑๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                    มี  "   ๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๑๗ 
           ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                  มี  "   ๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                  มี  "   ๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                    มี  "   ๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑ 
           ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                 มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                 มี  "   ๓ 
           ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "   ๕ 
           ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                    มี  "   ๕ 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๖๔๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กบัเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย         กับ ฯลฯ         มีวาระ ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๖๔๘] ในอารัมมณปจจัย                      กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                 มีวาระ  ๗ 
      ในอนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ         ม ี "   ๗ 
      ในสมนันตรปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในสหชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในนิสสยปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปุเรชาตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอาเสวนปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในกัมมปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอาหารปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอินทริยปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในฌานปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอัตถิปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในนัตถิปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 



 

      ในวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอวิคตปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม  จบ 
                         ปจจยวาร  จบ 
                นิสสยวาร พึงกระทําเหมือนกับปจจยวาร 
                  ------------------------- 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๖๔๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขนัธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลา 
 กับขันธ ๒ 
      [๖๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      [๖๕๑] เนวทัสสเนนนภาวนาปหาตัพพธรรม คลุกเคลากบัเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ขนัธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
      [๖๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      ทุกๆ บท พึงแจกใหพิสดารอยางละ ๓ ละ ๓ 
      [๖๕๓] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๓ 
            ในอนันตรปจจัย                          มี  "  ๓ 
            ในสมนันตรปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในสหชาตปจจัย                          มี  "  ๓ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                           มี  "  ๓ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                         มี  "  ๓ 



 

            ในวิปากปจจัย                           มี  "  ๑ 
            ในอาหารปจจัย                          มี  "  ๓ 
            ในอินทริยปจจัย                          มี  "  ๓ 
            ในฌานปจจัย                            มีวาระ ๓ 
            ในมัคคปจจัย                            มี  "  ๓ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                         มี  "  ๓ 
            ในอัตถิปจจัย                            มี  "  ๓ 
            ในนัตถิปจจัย                            มี  "  ๓ 
            ในวิคตปจจัย                            มี  "  ๓ 
            ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๓ 
                           อนุโลม จบ 
      [๖๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๖๕๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๖๕๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนา- 
 *ยปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๖๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไม 
 ใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๓ นัย 
      [๖๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                        มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๓ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                         มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                        มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                         มี  "  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                         มี  "  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                      มี  "  ๓ 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๖๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอธปิติปจจัย        กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย    กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย        กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย       กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๖๖๐] ในอารัมมณปจจัย      กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓ 
      ในอนันตรปจจัย               กับ ฯลฯ           มีวาระ ๓ 
      ในสมนันตรปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ           ม ี "  ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในวิปากปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๑ 
      ในอาหารปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในอินทริยปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในฌานปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๒ 
      ในสัมปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 



 

      ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
      ในอวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๓ 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                         สังสัฏฐวาร จบ 
                     ------------------- 
                          สัมปยุตตวาร 
      [๖๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ประกอบกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๖๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว- 



 

 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต 
 ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๖๖๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เพราะปรารภราคะน้ัน ราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้นทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกดิขึ้น 
 โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้นราคะท่ีเปนทัสส- 
 *เนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจกิิจฉาเกิดขึ้น โทมนัสที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม 
 เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกจิฉาเกดิขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น โทมนสัที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรมเกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรมโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรมเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 
      [๖๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม รูซ่ึง 
 กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไม 
 เที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเจโต 
 ปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณแกบุพเพนิวา 
 สานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๖๗๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 



 

 ปรารภราคะนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น อุทธัจจะเกิดขึน้ โทมนัสที่เปนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะเกิดขึ้น โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
 เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น อทุธัจจะเกิดขึ้น 
      [๖๗๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
 ปรารภราคะนั้น ราคะที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจกิิจฉาเกิดขึ้น 
 โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกดิขึ้น โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปนทัสสเนน 
 ปหาตัพพธรรมเกิดขึน้ ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น 
      [๖๗๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นกิเลสที่ละแลว ทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  โดยความเปนของไม 
 เที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมโดยเจโตปริย- 
 *ญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณแกบุพเพนิวาสา 
 นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๖๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น พิจารณา 
 กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
      ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอวัชชนะ โดยอารัมมณ 
 ปจจัย 
      บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกขโดยความเปน 
 อนัตตา 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ 



 

 บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 โดยเจโตปริญญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อกิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณโดยอารัมมณปจจัย โผฏฐัพพาย- 
 *ตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
 แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมปุคญาณ แกอนาคตังสญาน แก 
 อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๖๗๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน 
 ยิ่ง ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
 ทิฏฐิเกิดขึ้น วิจิกิจฉาเกิดขึ้น โทมนัสทีเ่ปนทสัสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศล 
 กรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน 
      บุคคลออกจากฌานแลว ยอมยินดีซ่ึงฌานนั้น เพราะปรารภฌานนั้น ราคะที่เปนทัสส 
 เนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
      เมื่อฌานเส่ือมแลว โทมนสัที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความ 
 เดือดรอน 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคล 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ 
 ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ 
      [๖๗๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดยิ่งซ่ึง 
 กุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น อุทธจัจะเกดิขึ้น โทมนัสที่เปนภาวานย- 
 *ปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธทัง้หลายท่ีเปน 



 

 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพ 
 เกิดขึ้น อุทธจัจะเกดิขึ้นโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      [๖๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อธิปปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมให 
 เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่เพราะกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
 เพราะกระทําทฏิฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
 ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๖๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๖๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว- 
 *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปจจัย 
      [๖๘๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธปิติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๖๘๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะน้ันให 



 

 เปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      [๖๘๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๖๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย 
       มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๖๘๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพิจารณา 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณากระทํานิพพานใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๖๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ 
 กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ 
 เพราะกระทํากศุลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิด 
 ขึ้น ทิฏฐิเกิดขึน้ 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ 
      ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      หทัยวัตถุ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมให 
 หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําหทัยวัตถุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ 



 

 อยางหนักแนน ราคะที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      [๖๘๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ- 
 *กรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลิน ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดขึ้น 
      [๖๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
 หลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๖๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะโดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๖๘๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๖๙๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๖๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา 
 ยปหาตัพพธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 
 แกเนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภูเปนปจจัยแก 
 มรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล  อนุโลม 
 เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล 



 

 สมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๖๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๖๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๖๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 สมนันตรปจจัย 
                      เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
      [๖๙๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย มี ๓ นัย 
      [๖๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี 
 ๓ นัย 
      [๖๙๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา 
 ยปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยสหชาตปจจัย หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๖๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๖๙๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๗๐๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 



 

 อัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      [๗๐๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      [๗๐๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา 
 ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอญัญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๗๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 นิสสยปจจัย ม ี๓ นัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ เปน 
 ปจจัยแกจักขุวญิญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
      [๗๐๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสย 
 ปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสย 
 ปจจัย 
      [๗๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๗๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 



 

 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๗๐๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย 
 นิสสยปจจัย ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      [๗๐๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๗๐๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรมแลว ฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
 ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทฏิฐิ ฯลฯ ความปรารถนา 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหา 
 ตัพพธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทฏิฐิ ฯลฯ ความปรารถนา 
 เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๗๑๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 



 

      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ 
 โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ 
 แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
 ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      ฉันทราคะในภัณฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในภัณฑะของผูอืน่ โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย ฉันทราคะในส่ิงของทีห่วงแหนของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในสิง่ของที่หวงแหนของ 
 ผูอื่น โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๗๑๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
 ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา 
 เปนปจจัยแกศรัทธา แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ู
 โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 



 

      ศรัทธา ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ 
 ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผล 
 สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัย ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ 
 แกโมหะ แกทฏิฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ 
 เสนาสนะแลว กอมานะ 
      ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๑๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแกจกัขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญิญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาปหา- 
 *ตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๗๑๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ เพราะ 
 ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกดิขึ้น 
 โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภหทัยวัตถุนั้น ราคะที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้ วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสทีเ่ปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่เปนทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๗๑๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่งซ่ึงจกัขุ เพราะ 
 ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกดิขึน้ โทมนัสที่เปน 
 ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลดิเพลิน 
 ยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
 อุทธัจจะ เกดิขึน้ โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๗๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี ้
 ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๗๒๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๗๒๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย 
 แกกายน้ีที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๗๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 



 

 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๗๒๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๗๒๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัย 
 แกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๗๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๗๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบาก- 
 *ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๗๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๗๒๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๗๓๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 



 

 *ธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๗๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๗๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
 แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๗๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๗๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      คือ ฯลฯ กวฬิงการาหาร มีหัวขอปจจัย ๗ 
      ฯลฯ เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย 
      คือ จักขุนทรีย และรูปชีวิตินทรีย มีหัวขอปจจัย ๗ 
      เปนปจจัย โดยฌานปจจัย เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปนปจจัย โดยสัมปยุตต- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 



 

      [๗๓๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
                     แมบทนี้ก็เหมือนกับทัสสเนนะ 
      [๗๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
 แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต- 
 *ปจจัย หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย 
 แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๗๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๗๓๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพ โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๗๓๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ 
 ๒ ฯลฯ 
      [๗๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 



 

 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๗๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
                    พึงกระทําเหมือนกับทัสสเนนะ 
      [๗๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สําหรับอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุโดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม 
 เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี รูปชีวิติน- 
 *ทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      [๗๔๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง ซ่ึงจักขุ 
 เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกดิขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 
 โทมนัส เกิดขึน้ 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลยอมยินดซ่ึีงหทัยวัตถุ 



 

      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๗๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่งซ่ึงจกัขุ เพราะ 
 ปรารภจักขุนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัส ที่เปนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลยอมยินด ียอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๗๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวตัถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒  และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
      [๗๔๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิง- 
 *การาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและรูปชีวิตินทรีย 
 เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๗๔๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
                      พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ 
      [๗๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 นัตถิปจจัย เปนปจจัยโดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย 
      [๗๔๙] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ  ๗ 
            ในอารัมมณปจจัย                        มี  "   ๘ 
            ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๐ 
            ในอนันตรปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในสมนันตรปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในสหชาตปจจัย                         มี  "   ๙ 



 

            ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๓ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "   ๘ 
            ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๓ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                        มี  "   ๓ 
            ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิปากปจจัย                          มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในอินทริยปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในฌานปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในมัคคปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๕ 
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๓ 
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๓ 
                          พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๗๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย 
 เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๗๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๗๕๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๕๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๗๕๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย 



 

 เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๗๕๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๗๕๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว- 
 *นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย 
 โดยกัมมปจจัย เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย โดยอนิทริยปจจัย 
      [๗๕๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      [๗๕๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๗๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๗๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
      [๗๖๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน 
 ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๗๖๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
      [๗๖๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                         มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                        มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย                         มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                       มี  "  ๑๒ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                       มีวาระ ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                          มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                         มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                        มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                        มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                          มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                          มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                       มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                       มี  "   ๘ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                          มี  "   ๘ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                         มี  "   ๘ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๗๖๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย     กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย           กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย             กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                       อนุโลมปจจนียะ  จบ 
      [๗๖๖] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๘ 
      ในอธิปติปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๐ 
      ในอนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในสมนันตรปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในสหชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๘ 
      ในปุเรชาตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มีวาระ  ๓ 
      ในปจฉาชาตปจจัย                 กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓ 
      ในกัมมปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในอินทริยปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในฌานปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๕ 
      ในอัตถิปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓ 
      ในนัตถิปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในอวิคตปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                       ทัสสนัตติกะ ที่ ๘ จบ 
                      ----------------- 
                     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 



 

      [๗๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม อาศัยขนัธ ๒ 
      [๗๖๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ขันธ ๒ 
      [๗๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย 
 หทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



 

      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๗๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปตัพพเหตุกธรรม อาศัย 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ 
 อาศัยขันธ ๒ และโมหะ ฯลฯ 
      [๗๗๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม 
 อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
      [๗๗๒] ทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 



 

      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขันธ ๒ และโมหะ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      [๗๗๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นยั 
      พึงจําแนกเหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๗๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
 อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๗๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๗๗๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขนัธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๗๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ 
 ๒ และโมหะ 
      [๗๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 และโมหะ 
      [๗๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับเหตุปจจัย 
      ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับเหตุปจจัย 
                      ในอธิปติปจจัย โมหะไมม ี



 

      [๗๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๗๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๗๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย เพราะ 
 สมนันตรปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย 
      [๗๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
 และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ขันธ ๒ ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๗๘๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด 
 ขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
 และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 



 

      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๗๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที ่
 สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ มหาภูต- 
 *รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ พึงกระทําเหมือนกับเหตุปจจัย 
      [๗๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย 
 เพราะ อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ 
 อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตต- 
 *ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๗๘๗] ในเหตุปจจัย              มีวาระ ๑๗ 
         ในอารัมมณปจจัย              มี  "  ๑๑ 
         ในอธิปติปจจัย                มี  "   ๙ 
         ในอนันตรปจจัย               มี  "  ๑๑ 
         ในสมนันตรปจจัย              มี  "  ๑๑ 
         ในสหชาตปจจัย               มี  "  ๑๗ 
         ในอัญญมัญญปจจัย              มี  "  ๑๑ 
         ในนิสสยปจจัย                มี  "  ๑๗ 
         ในอุปนิสสยปจจัย              มี  "  ๑๑ 
         ในปุเรชาตปจจัย              มี  "  ๑๑ 



 

         ในอาเสวนปจจัย              มี  "  ๑๑ 
         ในกัมมปจจัย                 มี  "  ๑๗ 
         ในวิปากปจจัย                มี  "   ๑ 
         ในอาหารปจจัย               มี  "  ๑๗ 
         ในอินทริยปจจัย               มี  "  ๑๗ 
         ในฌานปจจัย                 มี  "  ๑๗ 
         ในมัคคปจจัย                 มี  "  ๑๗ 
         ในสัมปยุตตปจจัย              มีวาระ ๑๑ 
         ในวิปปยุตตปจจัย              มี  "  ๑๗ 
         ในอัตถิปจจัย                 มี  "  ๑๗ 
         ในนัตถิปจจัย                 มี  "  ๑๑ 
         ในวิคตปจจัย                 มี  "  ๑๑ 
         ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๑๗ 
                          พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๗๘๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๗๘๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๗๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๗๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๗๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 



 

      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่สหรคต 
 ดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ 
      [๗๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนนภาวนายปหา- 
 ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๗๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      [๗๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
      [๗๙๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับ สหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนสิสยปจจัย 
      [๗๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขนัธ ๒ 



 

 ฯลฯ 
      อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน มี ๓ นัย 
      [๗๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๗๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต 
 ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      [๘๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
                  แมเหลาน้ี พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ 
      [๘๐๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม 
      [๘๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม 



 

      [๘๐๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน- 
 *รูป ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      [๘๐๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
      [๘๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมม ี
      [๘๐๗] เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย 
      [๘๐๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      [๘๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๘๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน 
 พวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยขันธ ๒ 
      [๘๑๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอทุธัจจะ และโมหะ ขนัธ 
 ๒ ฯลฯ 
            ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
            [๘๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "   ๕ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                   มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                 มีวาระ  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                 มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                   มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                   มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                   มี  "   ๕ 
                                            พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
            [๘๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย 
                                                 มีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย      กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย    กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย       กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย     กับ ฯลฯ     มีวาระ ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๕ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
            [๘๑๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                 มีวาระ  ๓ 
            ในอนันตรปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในสมนันตรปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ     ม ี "   ๓ 
            ในวิปากปจจัย                กับ ฯลฯ     มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอินทริยปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในฌานปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๒ 
            ในสัมปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ     มีวาระ  ๓ 
            ในวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
            ในอวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ     มี  "   ๓ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม  จบ 
                         ปฏิจจวาร  จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                      ----------------- 
                           ปจจยวาร 
      [๘๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมอืนกับปฏิจจวาร 



 

      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนาย ฯลฯ 
 มี ๑ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๘๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต 
 ดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคต 
 ดวยอุทธัจจะ 
      [๘๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
 และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคต 
 ดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      [๘๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นยั เหมือนกับอารัมมณปจจัย ในปฏิจจวาร 
               ภาวาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
 กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๘๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ 
 ๒ และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
      [๘๒๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
 หทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และโมหะ  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ และ ฯลฯ 
      [๘๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย มี ๑ นัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๘๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ และ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ และ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย 
      [๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวตัถุ มี ๓ 
 นัย เหมือนกับทัสสเนนะ 
      เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย 
      [๘๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 
      [๘๒๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ มหาภูต- 
 *รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
 กายาตนะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน- 



 

 *รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที ่
 สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๘๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหา- 
 *ภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โมหะ 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทยัวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ และโมหะ 
 อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ 
      [๘๓๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย มี ๓ นัย 
      [๘๓๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย 
 เพราะอาเสวนปจจัยเพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริย- 
 *ปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ 
      [๘๓๒] ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ 
 ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ 
 ทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา โมหะ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลาย เพราะ 



 

 วิปปยุตตปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลาย 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย และโมหะ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป ขันธทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๘๓๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 
      [๘๓๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลาย 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
 จิตตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ ขันธ 
 ทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย  ขันธทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา หทัยวัตถุ เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ หทัยวัตถุ เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป 



 

 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธ 
 ทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย ขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ภาวนาย อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน 
      [๘๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลาย และโมหะ เพราะวิปปยุตตปจจัย โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 และหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลาย 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 หทัยวัตถุ และโมหะ ขันธ ๒ และ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
 จิตตสมุฏฐานรูป ขันธทั้งหลาย และโมหะ เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และโมหะ อาศัย 
 ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ และ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๘๓๖] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๑๗ 
      ในอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๑๗ 



 

      ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๑๗ 
      ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๑๗ 
      ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในสหชาตปจจัย                           มี  "   ๑๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                          มีวาระ  ๑๗ 
      ในนิสสยปจจัย                            มี  "   ๑๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในกัมมปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในวิปากปจจัย                            มี  "   ๑๗ 
      ในอาหารปจจัย                           มี  "   ๑๗ 
      ในอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑๗ 
      ในฌานปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในมัคคปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑๗ 
      ในอัตถิปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๑๗ 
      ในอวิคตปจจัย                            มี  "   ๑๗ 
                                            พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๘๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๘๓๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 



 

      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทําใหเต็ม จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
 กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึง 
 เปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยัวัตถุ 
      [๘๔๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิฉา อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 หทัยวัตถุ 
      [๘๔๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
 หทัยวัตถุ 
      [๘๔๒] เนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๘๔๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๘๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร- 
 *สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๘๔๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
      [๘๔๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 



 

      [๘๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญ- 
 *มัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนสิสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปจจนียะ 
 ในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๑๓ ไมมี แตกตางกัน 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      [๘๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม 
      [๘๔๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม 
      [๘๕๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่เปนเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา 
 อาศัยโมหะ ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยตุตเจตนา 
 อาศัยโมหะ ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 และโมหะ 
      [๘๕๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ 



 

 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
 และโมหะ 
      [๘๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะวิปากปจจัย พึงกระทําใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมม ี
      ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
      ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      เหมือนกับที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย ในปจจนียะ แหงปฏิจจวาร ไมมีแตกตางกัน มีหัวขอ 
 ปจจัย ๑๑ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๘๕๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                          มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "  ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                            มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "  ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                             มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                             มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๘๕๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
                                     กับเหตุปจจัย       มีวาระ ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมมันตรปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๘๕๖] ในอารัมมณปจจัย  กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ  ๕ 
      ในอนันตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในสมนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในสหชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในนิสสยปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 



 

      ในปุเรชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอาเสวนปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในกัมมปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในวิปากปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอินทริยปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในฌานปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในมัคคปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในนัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในวิคตปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในอวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                         ปจจยวาร  จบ 
                    นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๘๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ ๒ 
      [๘๕๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
 คลุกเคลากับขนัธ 
      [๘๕๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ 



 

      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากบัเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๘๖๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๘๖๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากบัทัสสเนนปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 คลุกเคลากับทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และโมหะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ 
      คลุกเคลากบัภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๘๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากบัเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากบัเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะคลกุเคลากับขันธ 



 

 ๒ และโมหะ 
      [๘๖๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๘๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      คลุกเคลากบัภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากบัเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย 
      [๘๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสย- 
 *ปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย 
 เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมป- 
 *ยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย 
 เพราะอวิคตปจจัย 
      [๘๖๘] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ  ๗ 
            ในอารัมมณปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในอธิปติปจจัย                          มี  "   ๓ 
            ในอนันตรปจจัย                         มี  "  ๑๑ 
            ในสมนันตรปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๑ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๑ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในอาเสวนปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในวิปากปจจัย                          มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๑ 



 

            ในอินทริยปจจัย                         มีวาระ ๑๑ 
            ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๑๑ 
            ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๑ 
                                               พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๘๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
      [๘๗๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๘๗๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ในอเหตกุปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๘๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย เหมือน 
 กับสหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย มี ๗ นัย 
      ไมใชเพราะวิปากปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใช 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๘๗๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                   มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                  มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                   มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                      มี  "   ๗ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                     มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                      มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                      มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                   มี  "  ๑๑ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๘๗๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย        กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย      กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย     กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย      กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย         กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย        กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย      กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๘๗๕]  ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๓ 
             ในอนันตรปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในสมนันตรปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในสหชาตปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอัญญมัญญปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในปุเรชาตปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในวิปากปจจัย                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑ 
             ในอาหารปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอินทริยปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในฌานปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในมัคคปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๒ 
             ในสัมปยุตตปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในวิปปยุตตปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอัตถิปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 



 

             ในนัตถิปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มีวาระ  ๓ 
             ในวิคตปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในอวิคตปจจัย                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม  จบ 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๘๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๘๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๘๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
      [๘๗๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๘๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๘๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธและจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๘๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 



 

 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธและจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๘๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เพราะปรารภราคะน้ัน ราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา 
 เกิดขึ้น โทมนสัที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ 
      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะที่เปนทัสส- 
 *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกดิขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกจิฉา เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 
      [๘๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ 
 ขมแลว ฯลฯ ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ และโมหะ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
      [๘๘๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 เพราะปรารภราคะน้ัน ราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อทุธัจจะ เกดิขึ้น โทมนัส 
 ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกดิขึ้น โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เปนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกดิขึ้น 
      [๘๘๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 ฯลฯ 
      คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เพราะปรารภราคะน้ัน ราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา 
 เกิดขึ้น โทมนสัที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ 
      เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น 
      [๘๘๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส 
 ที่ขมแลว ฯลฯ ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ฯลฯ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคตญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ และโมหะ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๘๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
      [๘๙๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายท่ี 



 

 สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 
      [๘๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ พึงใหพิสดารเหมือนกับ ทัสสนัตติกะ 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ และโมหะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๘๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัตติกะ 
      [๘๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัตติกะ 
      [๘๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกดิขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกดิขึ้น 
      [๘๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเนวทัสสเนน- 
 *นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึน้ 
      [๘๙๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      [๘๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกดิขึ้น 
      [๘๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขนัธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 



 

      [๘๙๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      [๙๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      [๙๐๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกดิขึ้น 
      [๙๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม และเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
      [๙๐๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 
      [๙๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย เหมือนกับทสัสนัตติกะ มีหัวขอปจจัย 
      [๙๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลงัๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๐๖] ทัสสเนนปาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่เกิด 
 หลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
 โดยอนันตรปจจัย 



 

      [๙๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ   และโมหะ โดยอนนัตรปจจัย 
      [๙๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ   โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะที่เกิดหลังๆ 
 โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๙๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่กิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก 
 โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะทีเ่กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทัง้หลาย 
 ที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ฯลฯ เนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต 
 ดวยวิจิกิจฉาทีเ่กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสส- 
 *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 



 

 อุทธัจจะทีเ่กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาทีเ่กิดหลังๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
 วิจิกิจฉาที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
 อุทธัจจะทีเ่กิดหลังๆ และโมหะ โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกโมหะที ่
 เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะเปนปจจัยแก 
 วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่เกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๙๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย มีบาลี 
      [๙๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยสมนันตรปจจัย 
      เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร 
      เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร 
      เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย ฯลฯ เหมือนกบันิสสยวาร ในปจจยวาร ที่ตางกัน 



 

 ไมมี 
      [๙๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยางคือ อารัมมณูปนสิสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรมแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ 
 ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ 
 ปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
       บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ 
 ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
       ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา 
 แกปญญา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๙๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 โทสะ โมหะ ทฏิฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณปูนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรมแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ 
 ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที ่
 เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ โมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      ฉันทราคะในภัณฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในภัณฑะของผูอืน่ โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย ฉันทราคะในของที่ตนหวงแหน เปนปจจัยแกฉันทราคะในของที่คนอื่นหวงแหน โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ 
 ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา แก 
 ปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๙๒๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 ความปรารถนา เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
 ความปรารถนา เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๒๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 



 

      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ 
 ฯลฯ โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ 
      ศรัทธา ฯลฯ โมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๙๓๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ 
 โมหะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ กอมานะ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโมหะ ฯลฯ กอมานะ 
      ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกราคะทีเ่ปนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย 
 เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 



 

 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและโมหะ 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและโมหะ 
 เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
 เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๓๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
 เปนปจจัยแกศรัทธา แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 



 

 *เหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๙๔๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๙๔๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คืออารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่งซ่ึงหทัย 
 วัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
 วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ปนทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๙๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินด ียอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึง 
 หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อทุธัจจะ 



 

 เกิดขึ้น โทมนสัที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๙๔๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๙๔๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ี 
 สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่สหรคตดวย 
 อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๙๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๙๔๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแกกายนี้ 
 ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๙๔๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๙๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ทีเ่กิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 



 

      [๙๕๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ทีเ่กิดภายหลัง เปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๙๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๙๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่เกิด 
 หลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๙๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๙๕๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 พวกน้ี ๓ นัย 
      เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ในอาเสวนมูลกะ วุฏฐานก็ดี อาวัชชนะกด็ ีพึงทิ้งเสีย 
 หัวขอปจจัย ๑๗ พึงใสใหเต็ม เหมือนกับอนันตรปจจัย 
      [๙๕๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๙๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกโมหะ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
 วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๙๕๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 



 

      คือ เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๙๕๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๙๖๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๙๖๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๙๖๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 เปนปจจัยแกวบิากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๙๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ทั้งปวัตติและปฏิสนธิ วิบากขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ 
      [๙๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย 
      [๙๖๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกโมหะ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย 
      [๙๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 



 

 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับ ทัสสเนน 
      [๙๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร 
 เปนปจจัยแกกายน้ี 
      [๙๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ 
 นัย เหมือนกับอาหารปจจัย โมหะตองนับเขาดวย 
      ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๙๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวญิญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย 
 เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอนิทริยปจจัย 
      เปนปจจัย โดยฌานปจจัย เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย พวกน้ีพึงกระทําใหเปน 
 สเหตุกธรรม 
      เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย เหมือนกับสัมปยุตตวาร ๑- ในปฏิจจวาร 
 @๑. นาจะเปนสัมปยุตตปจจัย 
      [๙๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ 
      [๙๗๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ 
      [๙๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนน- 
 *นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และโมหะ เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
      [๙๗๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 



 

 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๙๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนภาวนาย- 
 ปหาตัพพเหตุกธรรม 
      [๙๗๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา และโมหะ โดยวิปปยตุตปจจัย 
      [๙๗๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
 อุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยตุตปจจัย 
      [๙๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาและโมหะเปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๙๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เปนปจจัยแก 
 กายน้ี ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๙๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      [๙๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 



 

 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกโมหะ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๙๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก ขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๙๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนน- 
 *ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ ปุเรชาต สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน 
 ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนน- 
 *นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม และโมหะ เปนปจจัยแกกายน้ีทีเ่กิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัย 
 แกกายน้ี รูปชีวิตนทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      [๙๘๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนน- 
 *ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอตัถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 



 

 โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ 
 เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกดิขึ้น 
 วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ปนทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      [๙๘๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกบุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักข ุ
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      [๙๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกเพราะปรารภจักขุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 โมหะ เกิดขึ้น เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 และโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
      [๙๘๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกเพราะปรารภจักขุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
 โมหะ เกิดขึ้น เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 และโมหะ โดยอัตถิปจจัย 
      [๙๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ 
 เปนปจจัยแกขนัธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๙๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกโมหะ โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัย 
 แกกายน้ีที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ 
 รูปชีวิตนทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๙๘๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ 
 โมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และ 
 โมหะ ฯลฯ 
      [๙๙๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก- 
 *ธรรม เปนปจจัยแกภาวนาย ฯลฯ พึงแจกเปนหัวขอปจจัย ๓ โดยนัยแหงทัสสเนน พึง 
 กําหนดเอาอุทธัจจะ 
      เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
            [๙๙๑] เหตุในปจจัย                     มีวาระ ๑๑ 
            ในอารัมมณปจจัย                        มี  "  ๒๑ 
            ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๐ 



 

            ในอนันตรปจจัย                         มีวาระ ๑๗ 
            ในสมนันตรปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
            ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "  ๒๑ 
            ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๕ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๕ 
            ในอาเสวนปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
            ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิปากปจจัย                          มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในอินทริยปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในฌานปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในมัคคปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๑ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๙ 
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
                                               พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๙๙๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๙๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาต 
 ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๙๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 



 

      [๙๙๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๙๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุป- 
 *นิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย 
      [๙๙๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๙๙๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม 
 และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย 
 สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย 
      [๑๐๐๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทสัสเนน- 
 *นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๑๐๐๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๐๐๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๐๐๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๐๐๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      [๑๐๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      ในขอนี้ สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย เจือปนกันมีอยู พึงกระทําตามในบาลี เพ่ือ 
 ที่จะนับ พึงใครครวญแลวจึงนับ 



 

      [๑๐๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      แมในขอนี้ เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย ก็มีอยู แตในบาลีไมม ี
 เมื่อจะนับ พึงใครครวญแลวจึงนับ 
      [๑๐๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      ในขอนี้ สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัยเจอืปนดวยปจจัยใดมีอยู ปจจัย 
 นั้นก็ไมพึงกระทําตามในบาลี 
      [๑๐๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๐๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      แมในขอนี้ สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัยเจือปนดวยปจจัยใดมีอยู 
      [๑๐๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ 
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
     แมในขอนี้ อารัมมณปจจัย อุปนิสสยปจจัย ก็ม ี
      [๑๐๑๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา- 
 *ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๐๑๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ- 
 *เหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      แมในขอนี้ก็มี สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย หัวขอปจจัยนั้นใดที่ไมไดเขียนไว หัวขอ 
 ปจจัยเหลาน้ันเมื่อนับในบาลี ยอมไมเสมอกนัโดยพยัญชนะ หัวขอปจจัยที่ไมไดเขียนไวในบาลี 
 เหลาน้ัน จํานวนปรากฏแลว ถาเกิดสงสยั พึงพิจารณาดูในอัตถิปจจัย ในอนุโลม 
      [๑๐๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 



 

             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                มีวาระ ๒๑ 
                       ทั้งหมด พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๐๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย        กับเหตุปจจัย มีวาระ  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย         กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ    มีวาระ ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย        กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย       กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย        กับ ฯลฯ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย         กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย         กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย           กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย        กับ ฯลฯ    มี  "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย        กับ ฯลฯ    มี  "    ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย          กับ ฯลฯ    มี  "   ๑๑ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๐๑๕] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ ๒๑ 
      ในอธิปติปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๐ 
      ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๑ 
      ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๒๑ 
      ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "   ๕ 
      ในปจฉาชาตปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "   ๕ 
      ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "   ๗ 
      ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "   ๗ 
      ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "   ๙ 
      ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ           มีวาระ ๑๗ 



 

      ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
      ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ ที่ ๙ จบ 
               ------------------------------- 
                         อาจยคามิตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๐๑๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามธิรรม 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยกาจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
      [๑๐๑๗] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม 
      อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ 
 และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ 
      [๑๐๑๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป 
 ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปน 
 อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา- 



 

 *ปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๒๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๒๑] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ 
 ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๐๒๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      ฯลฯ อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย 
 ปฏิสนธิ ไมมี 
      คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม เกดิขึ้น เพราะอธปิติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๒๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย 
 เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด 
      เพราะ อัญญมัญญปจจัย จิตตสมุฏฐานรูปก็ดี กฏัตตารูปก็ดี อุปาทารูปก็ดี ไมม ี
      เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ 
 อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ 
 อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 



 

      [๑๐๒๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ  ๙ 
      ในอารัมมณปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                     มีวาระ  ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๓ 
      ในสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในสหชาตปจจัย                    มี  "   ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                     มี  "   ๙ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในกัมมปจจัย                      มี  "   ๙ 
      ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                    มี  "   ๙ 
      ในอินทริยปจจัย                    มี  "   ๙ 
      ในฌานปจจัย                      มี  "   ๙ 
      ในมัคคปจจัย                      มี  "   ๙ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   มี  "   ๓ 
      ในวิปยุตตปจจัย                    มี  "   ๙ 
      ในอัตถิปจจัย                      มี  "   ๙ 
      ในนัตถิปจจัย                      มี  "   ๓ 
      ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๓ 
      ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๙ 
                                    พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๐๒๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขนัธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๐๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 



 

 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
      [๑๐๒๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามธิรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ- 
 *อารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม 
      [๑๐๒๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๐๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา- 
 *ปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๓๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจย- 
 *คามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๓๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต- 
 *รูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๐๓๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ- 
 *นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๓๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะ 



 

 อุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
                 มีหัวขอปจจัย ๗ เหมือนกับ กุสลัตติกะ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๐๓๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอาเสวนปจจัย 
      มีหัวขอปจจัย ๑ พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด 
      [๑๐๓๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ- 
 *นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๓๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม 
      อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินา- 
 *ปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๐๓๘] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปาก- 
 *ปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมมี ฯลฯ 
      ไมใชเพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย 
 ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๓ นัย 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๑๐๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "   ๖ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                            มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                             มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                             มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๐๔๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย    กับเหตุปจจัย      มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "   ๖ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๐๔๑] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ  ๒ 
      ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒ 
      ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ            มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๑ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                           ปจจยวาร 
      [๑๐๔๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามธิรรม 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม 



 

      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ 
      ฯลฯ อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 
      [๑๐๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ อาศัย 
 มหาภูตรูป ๑ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย 
      [๑๐๔๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต- 
 *สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
 มี ๓ นัย 
      [๑๐๔๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม 
      ฯลฯ อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๑ นัย 
      [๑๐๔๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามนิาปจคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ 
 กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม อาศัย- 
 *หทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๐๔๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๔๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๔๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
 มี ๓ นัย อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคาม-ิ 
 *นาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      แมในขอนี้ ปจจัยสงเคราะหก็เหมือนกับเหตุปจจัย 
      [๑๐๕๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย 
 เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย มี ๓ นัย 
      อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ 
 สหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจคามิธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ 
 อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย 
 ฯลฯ 
                  พึงกระทําปจจัยสงเคราะหทั้งหลาย 
      [๑๐๕๑] อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย 



 

 เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย 
 เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย 
 เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย 
 เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๐๕๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๑๗ 
      ในอารัมมณปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในอธิปติปจจัย                     มี  "  ๑๗ 
      ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๗ 
      ในสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในสหชาตปจจัย                    มี  "  ๑๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในนิสสยปจจัย                     มี  "  ๑๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในกัมมปจจัย                      มี  "  ๑๗ 
      ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                    มี  "  ๑๗ 
      ในอินทริยปจจัย 
      ในฌานปจจัย 
      ในมัคคปจจัย                      มี  "  ๑๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   มี  "   ๗ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                   มี  "  ๑๗ 
      ในอัตถิปจจัย                      มี  "  ๑๗ 
      ในนัตถิปจจัย                      มีวาระ  ๗ 
      ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๗ 
      ในอวิคตปจจัย                     มี  "  ๑๗ 
                                    พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๐๕๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธจัจะ อาศัยขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 



 

 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
 จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคา- 
 *มินาปจยคามธิรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๐๕๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที ่
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ 
      [๑๐๕๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
      [๑๐๕๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย มี ๓ นยั 
      อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
 ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย 
      [๑๐๕๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 



 

 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
 เนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต- 
 *สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๕๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม และ 
 หทัยวัตถุ 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย 
 ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๗ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย พึงใสใหเต็ม 
      [๑๐๕๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม ฯลฯ ไมใชอาเสวนปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต- 
 *รูปทั้งหลาย 
      [๑๐๖๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ และ 
 หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๖๑] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม 
      อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม 
      เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคาม-ิ 
 *นาปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่ 
 เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๐๖๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ 
      [๑๐๖๓] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามธิรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ 
      [๑๐๖๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามธิรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 



 

      พึงกระทําใหเต็ม ในปฏิสนธิขณะ ไมม ี
      [๑๐๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๐๖๖] ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๐๖๗] ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน 
 พวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ 
      [๑๐๖๘] ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ เนวาจยคามินาปจยคามิ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ เนวาจคามิ ฯลฯ ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนกับ 
 ปฏิจจวาร มี ๓ นัย 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
            [๑๐๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ  ๔ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                      มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                        มี  "  ๑๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                       มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                      มีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                      มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                         มีวาระ  ๑ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                      มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                      มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                         มี  "   ๕ 
                                                      พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจะนียะ จบ 
      [๑๐๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย      กับเหตุปจจัย      มีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย       กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย       กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย       กับ ฯลฯ         มีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย          กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๕ 
                                                      พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
            [๑๐๗๑] ในอารัมมณปจจัย              กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                       มีวาระ  ๔ 
            ในอนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ 
            ในสมนันตรปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในสหชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในนิสสยปจจัย                       กับ ฯลฯ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในปุเรชาตปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในอาเสวนปจจัย                     กับ ฯลฯ 



 

            ในกัมมปจจัย                        กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๔ 
            ในวิปากปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๑ 
            ในอาหารปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๔ 
            ในอินทริยปจจัย                      กับ ฯลฯ 
            ในฌานปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๔ 
            ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                     กับ ฯลฯ 
            ในอัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ 
            ในนัตถิปจจัย                        กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
            ในวิคตปจจัย                        กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๔ 
            ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี "    ๔ 
                                                      พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม  จบ 
                       ปจจยวาร จบบริบูรณ 
                   นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๑๐๗๒] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม คลุกเคลากับขันธ ๒ 
      [๑๐๗๓] อปจยคามิธรรม คลุกเคลากับอปจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอปจยคามิธรรม ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๗๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลกุเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๐๗๕] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกดิขึ้น เพราะ อารัมมณ- 
 *ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนนัตรปจจัย เพราะ 
 สหชาตปจจัย เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย 
 เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย 
 เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย 
 เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย 



 

 เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๐๗๖] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๓ 
             ในอารัมมณปจจัย 
             ในอธิปติปจจัย 
             ในอนันตรปจจัย 
             ในสมนันตรปจจัย 
             ในสหชาตปจจัย 
             ในอัญญมัญญปจจัย 
             ในนิสสยปจจัย 
             ในอุปนิสสยปจจัย 
             ในปุเรชาตปจจัย 
             ในอาเสวนปจจัย 
             ในกัมมปจจัย                      มีวาระ ทั้งหมด 
             ในวิปากปจจัย                     มี  " 
             ในอาหารปจจัย                    มี  " 
             ในอินทริยปจจัย 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย 
             ในสัมปยุตตปจจัย 
             ในวิปปยุตตปจจัย 
             ในอัตถิปจจัย 
             ในนัตถิปจจัย 
             ในวิคตปจจัย 
             ในอวิคตปจจัย                     มีวาระ  ๓ 
                                           พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๐๗๗] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขนัธทั้งหลาย 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๐๗๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลกุเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 



 

 ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๐๗๙] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๐๘๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลกุเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ในปฏิสนธิขณะ 
 ฯลฯ 
      ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย 
 ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๐๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                            ม ี "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๓ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๐๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย    กับเหตุปจจัย        มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ ฯลฯ           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย        กับ ฯลฯ           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย         กับ ฯลฯ           มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย            กับ ฯลฯ           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย           กับ ฯลฯ           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย         กับ ฯลฯ           มี  "   ๓ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๐๘๓] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ  ๒ 



 

      ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ 
      ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒  ทั้งหมด 
      ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ            มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒ 
      ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๑ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒ พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                         สังสัฏฐวาร จบ 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๐๘๔] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๐๘๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๐๘๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย- 
 *คามิธรรม โดยเหตุปจจัย 



 

      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๗] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๐๘๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๐๘๙] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
 บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณา 
 ฌาน 
      พระเสกขบุคคลทั้งหลายพิจารณากิเลสทีล่ะแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลส 
 ทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน  พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามธิรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง 
 เพราะปรารภขันธนั้น ราคะเกดิขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกดิขึน้ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกกายวิญญาณัญจายตนกุศล โดยอารัมมณปจจัย 
 อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกุศล 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๐] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ พระอรหันตพิจารณากิเลสที่ละแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกดิขึ้นแลวในกาล- 
 *กอน 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน  พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามธิรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา 
      เมื่ออกุศลดบัไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากเกิดขึ้น 



 

      บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เพราะ 
 ปรารภขันธนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 
      เมื่อกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวบิากเกิดขึ้น 
      อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก และกิริยา โดย 
 อารัมมณปจจัย อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสญัญานาสัญญายตนวิบาก และกิริยา 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระเสกขบุคคลทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอปจยคามิธรรม โดยเจโตปรยิญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ พระอรหันตออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอปจยคามิธรรม โดยเจโตปรยิญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอรหันตพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      พระอรหันตพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย 
 ความเปนอนัตตา 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามนิาปจยคาม-ิ 
 *ธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนกิริยา เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา โดยอารัมมณปจจัย 
 อากิญจัญญายตนกิริยา เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะ เปนปจจัยแก 
 จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพาตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 



 

      ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต- 
 *ปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ พระเสกขบุคคลทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอารัมมณปจจัย 
      พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน พิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
 เกิดขึ้น โทมนสัเกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามนิาปจยคาม-ิ 
 *ธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ยอมยินดี ยอม 
 เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะเกิดขึ้น ทฏิฐิเกิดขึ้น วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัส 
 ฯลฯ 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก 
 เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๐๙๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพิจารณา 
      บุคคลกระทํากุศลกรรมทัง้หลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนนแลวพิจารณา 
      บุคคลออกจากฌาน กระทาํฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขนัธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิขึ้น 
 ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 



 

      [๑๐๙๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๐๙๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย- 
 *คามิธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๐๙๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๑๐๐] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระเสกขบุคคลทัง้หลายออกจากมรรค 
 กระทํามรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๑๐๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
 ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอรหันตออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๑๐๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิา- 
 *ปจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๑๐๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา 
      นิพพาน เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 



 

      [๑๑๐๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสกขบุคคลทั้งหลายกระทําผลใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย 
      บุคคลกระทําจักขุใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินด ี
      หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขเุปนตนนั้นใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
      [๑๑๐๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอธิปติ 
 ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย 
      [๑๑๐๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 อาจยคามิธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๑๐๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๑๐๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
 อนุโลมของพระเสกขบุคคล เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออก 
 จากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๑๐๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ มรรค เปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๑๑๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเกดิหลังๆ ภวังค เปนปจจัยแกอาวชัชนะ กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ อนุโลมของ 
 พระอรหันต เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของบุคคลผูออกจากนิโรธ 
 เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 



 

      [๑๑๑๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามธิรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๑๑๒] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
 เหมือนกับอนันตรปจจัย 
      ในสหชาตปจจัย เหมือนกบัสหชาตปจจัยในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัยในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๓ 
      ในนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัยในปจจยวาร แมทั้ง ๔ ปจจัย ปจจัย 
 สงเคราะหที่ตางกันไมมี มีหัวขอปจจัย ๑๓ 
      [๑๑๑๓] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรมแลว 
 ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น กอนมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ 
 โมหะ มานะ ทฏิฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน 
 ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก 
 ศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรม 
 แหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
 ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนะ โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๑๑๑๔] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อันัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค 
 บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๑๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอาจยคามิธรรม 
 แลวกระทําตนใหเดือดรอน ใหเรารอน ยอมไดทุกข มีการแสวงหาเปนมูล 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอาจยคามิธรรม ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา แลว 
 กระทําตนใหเดือนรอน ใหเรารอน ยอมไดรับทุกข มีการแสวงหาเปนมูล 



 

      ศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย 
 แคสุขกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      กุศล อกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๑๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแกปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค 
 เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๑๗] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระเสกขบุคคลทั้งหลาย เขาไปอาศัยมรรคแลว 
 ยังสมบัติที่บังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกดิขึ้นแลว 
      บุคคลพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความ 
 เปนอนัตตา 
      มรรคของพระเสกขบุคคล เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติ- 
 *ปฏิสัมภิทา แกปฏภาณปฏิสัมภิทา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๑๑๘] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอรหันตเขาไปอาศศัยมรรคแลว ยังกิริยาสมาบัติ 
 ที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสัลละ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย มรรค เปนปจจัยแกผลสมบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย แลวกระทาํตนให 
 เดือดรอน ใหเรารอน ยอมไดทุกข มีการแสวงหาเปนมูล 
      บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวกระทํา 
 ตนใหเดือดรอน ใหเรารอน 
      สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัย 
 แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      พระอรหันตเขาไปอาศัยสขุทางกายแลว ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกดิขึ้น ฯลฯ 
 พิจารณาเห็นแจง เขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ 
 พิจารณาเห็นแจง 
      [๑๑๒๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 



 

      มี ๓ อยาง อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย ใหทาน ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน 
 ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอาจยคามิธรรม แกปญญา แก 
 ราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๒๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสย ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวยังมรรคใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ยังมรรคใหเกิดขึ้น 
      สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกมรรค โดยอปุนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๑๑๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก พระอรหันตพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๑๒๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกพระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนันตา ยอมยินดี ยอม 
 เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม 



 

 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๑๒๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 อปจยคามิธรรม โดยปุเรชาติปจจัย 
      [๑๑๒๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๑๒๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมที่เกดิขึ้นภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๑๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกดิภายหลัง เปนปจจัยแกกาย 
 นี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๑๒๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมที่เกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อาจยคามิธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๑๒๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทานเปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๑๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคาม-ิ 
 *ธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจายคามินาปจยคามิธรรมที่เกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๑๓๑] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๑๓๒] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอาจยคามธิรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 



 

 ทั้งหลายโดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๑๓๓] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิา- 
 *ปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      คือ เจตนาท่ีเปนอาจยคามธิรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๑๓๔] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๑๓๕] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๑๑๓๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิา- 
 *ปจยคามิธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๑๓๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 และกฏัตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๑๓๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามธิรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๑๑๓๙] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอาหารปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยอินทริยปจจัย เปนปจจัย โดยฌานปจจัย เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย 



 

      [๑๑๔๐] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิ 
 กอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๑๔๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันทธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที ่
 เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๑๔๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา- 
 *รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัย 
 แกกายน้ีที่เกิดกอน 
      [๑๑๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคาม-ิ 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๑๔๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอปจยคาม-ิ 



 

 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๑๔๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามธิรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      [๑๑๔๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขนัธทัง้หลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที ่
 เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๑๔๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย- 
 *คามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขนัธ ๑ ที่เปนอาจยคามธิรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อปจยคามิธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทําโดยนัยแหงอาจยคามิธรรม 
      [๑๑๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกขันธ 
 ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกพระอรหันตพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลน ฟงเสียงดวยทพิพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 จักขาจตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัย 
 แกกายน้ีที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี รูปชวีิตินทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      [๑๑๔๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอัตถิ- 



 

 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก พระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักข ุ
 โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
 เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยินด ี
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยวทิพพจักขุ ฯลฯ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๑๕๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอัตถิ 
 ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแห หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๑๕๑] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจย- 
 *คามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๑๕๒] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคมินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมและกวฬิงการาหาร เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๑๕๓] อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย พึงกระทําเปนหัวขอปจจัย ๒ ตามนัยที่ไดแสดงมาแลว 
      เปนปจจัยโดย นัตถิปจจัย เปนปจจัยโดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย 
      [๑๑๕๔] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ  ๗ 
             ในอารัมมณปจจัย                      มี  "   ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๑๐ 
             ในอนันตรปจจัย                       มี  "   ๖ 



 

             ในสมนันตรปจจัย                      มี  "   ๖ 
             ในสหชาตปจจัย                       มี  "   ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                        มี  "  ๑๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                      มี  "   ๙ 
             ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "   ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย                     มี  "   ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย                      มี  "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                         มี  "   ๗ 
             ในวิปากปจจัย                        มี  "   ๑ 
             ในอาหารปจจัย                       มี  "   ๗ 
             ในอินทริยปจจัย                       มี  "   ๗ 
             ในฌานปจจัย                         มี  "   ๗ 
             ในมัคคปจจัย                         มี  "   ๗ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                      มี  "   ๓ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                      มีวาระ  ๕ 
             ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๑๓ 
             ในนัตถิปจจัย                         มี  "   ๖ 
             ในวิคตปจจัย                         มี  "   ๖ 
             ในอวิคตปจจัย                        มี  "  ๑๓ 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๑๕๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 ฯลฯ เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๕๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๕๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย 
      [๑๑๕๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิา- 
 *ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๑๕๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๑๖๐] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 



 

      [๑๑๖๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดย ปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิา- 
 *ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๑๖๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจยคามิ- 
 *ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๑๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๑๖๖] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอาจย- 
 *คามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๑๖๗] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 
      [๑๑๖๘] อปจยคามิธรรม และเนวจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 อปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๑๖๙] อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก 
 เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ 
      [๑๑๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                     มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                  มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                   มี  "  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                  มี  "  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                    มี  "  ๑๑ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                  มี  "  ๑๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                  มี  "  ๑๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                 มี  "  ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                     มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                  มี  "  ๑๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                  มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                     มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                     มี  "  ๑๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                     มี  "  ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                    มี  "   ๙ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๑๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      กับเหตุปจจัย                                     มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ  มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ  มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย                   กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                    มีวาระ  ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๐ 
             ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๖ 
             ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๖ 
             ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๙ 
             ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
             ในวิปากปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "   ๑ 
             ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
             ในอินทริยปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ 
             ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๗ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๕ 
             ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓ 
             ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๖ 
             ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๖ 
             ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 



 

                     อาจยคามิตติกะ ที่ ๑๐ จบ 
                           เสกขัตติกะ 
                            ปฏิจจาร 
      [๑๑๗๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ๑ ที่เปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๑๗๔] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 
      อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๑๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ 
 ทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
 จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๗๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๗๘] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ อารัมมณ- 
 *ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมม ี
      เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย พึงกระทํา 
 มหาภูตรูปทั้งหมด 
      เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ 



 

 ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๑๗๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ มี ๓ นัย 
 พึงใสใหเต็ม 
      [๑๑๘๐] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      [๑๑๘๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึง 
 เปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวตัถุ มหา- 
 *ภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๑๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบากและมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๘๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข- 
 *ธรรม ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๘๔] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอาหารปจจัย เพราะ อินทริย- 
 *ปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตต- 
 *ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๑๘๕] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ  ๙ 
      ในอารัมมณปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                               มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                              มี  "   ๓ 
      ในสมนันตรปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในสหชาตปจจัย                              มี  "   ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                               มี  "   ๙ 



 

      ในอุปนิสสยปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                             มี  "   ๒ 
      ในกัมมปจจัย                                มี  "   ๙ 
      ในวิปากปจจัย 
      ในอาหารปจจัย 
      ในอินทริยปจจัย 
      ในฌานปจจัย 
      ในมัคคปจจัย                                มีวาระ  ๙ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                             มี  "   ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                             มี  "   ๙ 
      ในอัตถิปจจัย                                มี  "   ๙ 
      ในนัตถิปจจัย                                มี  "   ๓ 
      ในวิคตปจจัย                                มี  "   ๓ 
      ในอวิคตปจจัย                               มี  "   ๙ พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๑๘๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึน้ ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึง 
 เปนอเหตุกะ ขนัธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๑๘๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      [๑๑๘๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 
      [๑๑๘๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ในปฏิสนธิ- 



 

 *ขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๑๙๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๙๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิก็ดี มหาภูตรูปทั้งหลายก็ดี พึงกระทําทั้งหมด 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับ 
 กุสลัตติกะ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ 
      [๑๑๙๓] ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิปาก ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ พึงใสใหเต็ม 
      ฯลฯ เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปจจัยสงเคราะห พึงใสให 
 เต็ม แมทั้ง ๒ อยาง ก็พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ 
      [๑๑๙๔] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม 



 

      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกข- 
 *ธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๑๙๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม 
      [๑๑๙๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะวิปากปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมม ี
      [๑๑๙๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๑๙๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะ 
 มัคคปจจัย 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย 
      [๑๑๙๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ฯลฯ 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม ฯลฯ 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสขธรรม ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร 
 สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๑๒๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                        มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                          มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 



 

      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                        มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                        มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                           มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                         มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                         มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                           มี  "   ๕ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๒๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
                                   กับเหตุปจจัย       มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย          กับ ฯลฯ          มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย         กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย        กับ ฯลฯ          มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย       กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย        กับ ฯลฯ          มีวาระ  ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ          มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย          กับ ฯลฯ          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย           กับ ฯลฯ          มี  "   ๕ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           กับ ฯลฯ          มี  "   ๕ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๒๐๒] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                   มีวาระ  ๑ 
      ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอัญญมญัญปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในนิสสยปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในวิปากปจจัย                     กับ ฯลฯ 
      ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอินทริยปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ 
                                  พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
                           ปจจยวาร 
      [๑๒๐๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
 เหมือนกับปฏิจจวาร 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ 



 

 ปฏิจจวาร 
      [๑๒๐๔] เนวเสกขนาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 เหตุปจจัย พึงใสใหเต็ม 
      จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมเกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      [๑๒๐๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต- 
 *สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทีเ่ปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม มี ๓ นัย เหมือนกบัเสกข 
      [๑๒๐๖] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย 
      ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม มี ๑ นัย 
      ฯลฯ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม มี ๑ นัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัย 
 จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขนัธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัย 



 

 หทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๒๐๗] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๒๐๘] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๒๐๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะอธิปติปจจัย เพราะ 
 อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย เพราะ อัญญมัญญปจจัย 
 เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกกธรรม 
      [๑๒๑๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม ฯลฯ 
      [๑๒๑๑] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรมและเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๒๑๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกดิขึ้น เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปาก- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ 
      เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ญานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย 
 เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย 
 เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๒๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑๗ 
             ในอารัมมณปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๗ 



 

             ในอนันตรปจจัย                         มี  "   ๗ 
             ในสมนันตรปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในอาเสวนปจจัย                        มี  "   ๔ 
             ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
             ในวิปากปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
             ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
             ในอินทริยปจจัย 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย                           มีวาระ ๑๗ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
             ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
             ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗ 
             ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗ 
             ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๒๑๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึน้ ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกธรรม ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ 
 หทัยวัตถุ 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 



 

      [๑๒๑๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย พึงใสใหเต็ม 
      คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ อธิปติธรรมที่เปนเสกขานา- 
 *เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๒๑๖] อาศัยเสกธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรมและหทัยวัตถุ 
      อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรมและหทัยวัตถุ 
      [๑๒๑๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตร- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสย- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๗ นัย 
      ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ฯลฯ 
      [๑๒๑๘] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรม 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่เปนเนวเสก- 
 *ขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวตัถุ 
      เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 กัมมปจจัย 



 

      คือ เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเสกขธรรมและหทยัวัตถุ 
      [๑๒๑๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ใน 
 เสกขมูลกะ มี ๓ นัย 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปาก- 
 *ปจจัย ในเนวเสกขานาเสกขมูลกะ มี ๓ นยั 
      เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 วิปากปจจัย ในปจจัยสงเคราะห แหงเสกขธรรมทั้งหลาย มี ๑ นัย 
      [๑๒๒๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะ 
 มัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย ไมใชเพราะนัตถิ- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๑๒๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                   มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                  มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                   มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                      มี  "   ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                     มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                    มี  "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                    มี  "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                      มี  "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                      มี  "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                   มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                      มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                      มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 



 

      [๑๒๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
                                         กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            กับ ฯลฯ   มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ   มีวาระ ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ   มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๒๒๓] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ  ๑ 
             ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ 
             ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ   มีวาระ ๑ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี  "  ๑ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปจจยวาร จบ 
                    นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๑๒๒๔] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อเสกขธรรม คลุกเคลากับอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๒๒๕] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
 เพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ 
      เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ ฯลฯ 
      เพราะอวิคตปจจัย 
      [๑๒๒๖] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ  ๓ 
      ในอารัมมณปจจัย                                 มี  "   ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                                   มี  "   ๓ 
      ในอนันตรปจจัย 
      ในสมนันตรปจจัย 
      ในสหชาตปจจัย 
      ในอัญญมัญญปจจัย 
      ในนิสสยปจจัย 
      ในอุปนิสสยปจจัย 
      ในปุเรชาตปจจัย                                 มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                                 มี  "   ๒ 
      ในกัมมปจจัย                                    มี  "   ๓ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                                   มี  "   ๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๒๒๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา 
 กับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๒๒๘] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
      อเสกขธรรม คลุกเคลากับอเสกขธรรม ฯลฯ 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม 



 

      เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย พึงใสใหเต็ม มี ๓ นัย 
      [๑๒๒๙] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
 พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ 
      ไมใชเพราะวิปากปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ 
      ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๒๓๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                              มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                            มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                            มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                               มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                              มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                               มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                               มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                            มี  "   ๓ 
                                                       พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๒๓๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
                                           กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                กับ ฯลฯ      มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย               กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                กับ ฯลฯ      มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                   กับ ฯลฯ      มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                  กับ ฯลฯ      มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ      มี  "   ๓ 
                                                      พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๒๓๒] ในอารัมมณปจจัย                    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                       มีวาระ  ๑ 
      ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ 



 

      ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในวิปากปจจัย                     กับ ฯลฯ 
      ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในอินทริยปจจัย                    กับ ฯลฯ 
      ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
      ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ           มีวาระ  ๑ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                         สังสัฏฐวาร จบ 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๒๓๓] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายโดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๓๔] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเสกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๒๓๕] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุทั้งหลาย 
      [๑๒๓๖] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย 
      เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปจจัย 



 

      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๒๓๗] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผลที่เปนเสกขธรรม 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๓๘] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอรหันตพิจารณาผลที่เปนอเสกขธรรม 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกอนาคตสังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๓๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลาย 
 ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      พิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกดิขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
 โทมนัส ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนา อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 



 

 *ปจจัย 
      [๑๒๔๐] เนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผลที่เปนเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๔๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๒๔๒] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๓] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะทัง้หลายออกจากมรรคกระทํามรรคใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลที่เปนเสกขธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลวพิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรม ที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๔] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๕] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๖] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตกระทําผลทีเ่ปนอเสกขธรรมใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๗] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพิจารณา 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว พิจารณา 
      ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย 
      บุคคลกระทําจักขุใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง 
 เพราะกระทําจักขุนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขนัธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมให 
 เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําโสตะเปนตนนั้น 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทฏิฐิเกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัย 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๔๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค  แกผล ที่เปน 
 เสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๕๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๒๕๑] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เสกขธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      มรรค เปนปจจัยแกผลที่เปนเสกขธรรม ผลที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปน 
 เสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๒] เสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ มรรค เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๓] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ผลที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๔] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อเสกขธรรม ทีเ่กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 



 

      ผลที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๕] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ผลที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เกิดหลังๆ อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปน 
 ปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค อนุโลม เปนปจจัยแก 
 ผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแก 
 ผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของ 
 บุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรมโดยอนันตรปจจัย 
      [๑๒๕๙] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจัย เหมือนกบั 
 อนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๘ 
      [๑๒๖๐] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจัย เหมือนกบั 
 สหชาตปจจัยในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย ในปฏิจจวารมีหัวขอปจจัย ๓ 
      ในนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัยในกุสลัตติกะ มีหัวขอปจจัย ๑๓ 
      [๑๒๖๑] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรคโดยนิสสย 
 ปจจัย ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค โดยอุปนิสสยปจจัยตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค 
 โดยอุปนิสสยปจจัย มรรคเปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๒] เสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก มรรคเปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๓] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 



 

      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยัง 
 สมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกดิขึ้น เขาสมาบัติที่เกดิขึ้นแลว 
      พิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
      มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แก 
 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสัลละ ของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนสิสยปจจัย ผลสมาบัติ 
 ที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๔] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อนันตรูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม ที่เกิด 
 กอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ ผลที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกผล 
 ที่เปนอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๕] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรมเปนปจจัยแกสุข 
 ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนเนวเสกขานาเสกข- 
 *ธรรมแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะทิฏฐิ ฯลฯ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ โมหะ 
 สุขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว 
 ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
 ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม แกปญญา แกราคะ 
 แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนสิสยปจจัย 
      บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปจจัยบริกรรมแหงเนว- 
 *สัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสญัญานาสัญญายตนะปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน 
 โดยอุปนิสสยปจจัย อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแกเนวสญัญานาสัญญายตนะ โดยอุปนสิสย 
 ปจจัย 
      [๑๒๖๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค 



 

 โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤด ู
 โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอเสกขธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๒๖๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเทีย่ง 
 ฯลฯ ยอมยินด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนสั ฯลฯ 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปน 
 ทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณกายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวาเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๒๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๒๗๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๒๗๒] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทัง้หลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๒๗๓] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปจฉาชาต- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทัง้หลายท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน ฯลฯ 
      [๑๒๗๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 



 

 *ปจฉาชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปน 
 ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน 
      [๑๒๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมที่เกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๒๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๒๗๗] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 เสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๒๗๘] เสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      [๑๒๗๙] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๒๘๐] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๑๒๘๑] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๒๘๒] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๒๘๓] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 



 

 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๒๘๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๒๘๕] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรมซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขนัธ ๓ 
                    ในเสกขมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๒๘๖] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ 
                   ในอเสกขมลูกะ  มหัีวขอปจจัย ๓ 
      [๑๒๘๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๑๒๘๘] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อินทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย 
 สัมปยุตตปจจัย 
      [๑๒๘๙] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิ 
 กอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๒๙๐] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับเสกขธรรม 
      [๑๒๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแกขันธทัง้หลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 



 

 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกกาย 
 นี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๒๙๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๒๙๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอเสกข- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๒๙๔] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      [๑๒๙๕] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิ 
 กอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๒๙๖] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *อัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๒๙๗] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๓ นัย 
 เหมือนกับเสกขธรรม 
      [๑๒๙๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย- 
 *อัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนเนวเสกขานาเสกธรรมเปนปจจัยแกขนัธ ๓ 



 

 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ- 
 *สัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
 เกิดขึ้น โทมนสั ฯลฯ 
      โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมโดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแก 
 กายน้ีที่เกดิกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย 
 แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      [๑๒๙๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๓๐๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 อเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๓๐๑] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๐๒] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม และกวฬิงการาหาร เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 



 

      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนเสกขธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๓๐๓] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับเสกขธรรม 
            [๑๓๐๔] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๗ 
            ในอารัมมณปจจัย                            มี  "   ๕ 
            ในอธิปติปจจัย                              มี  "   ๙ 
            ในอนันตรปจจัย                             มี  "   ๘ 
            ในสมนันตรปจจัย                            มี  "   ๘ 
            ในสหชาตปจจัย                             มี  "   ๙ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                            มี  "   ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                              มี  "  ๑๓ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                            มี  "   ๘ 
            ในปุเรชาตปจจัย                            มี  "   ๓ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                           มี  "   ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                            มี  "   ๒ 
            ในกัมมปจจัย                               มี  "   ๘ 
            ในวิปากปจจัย 
            ในอาหารปจจัย 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย                               มีวาระ  ๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                            มี  "   ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                            มี  "   ๕ 
            ในอัตถิปจจัย                               มี  "  ๑๓ 
            ในนัตถิปจจัย                               มี  "   ๘ 
            ในวิคตปจจัย                               มี  "   ๘ 
            ในอวิคตปจจัย                              มี  "  ๑๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๓๐๕] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      เสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 



 

      [๑๓๐๖] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอปุนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๓๐๗] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๑๓๐๘] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๓๐๙] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอปุนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๓๑๐] อเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๓๑๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดย 
 อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอนิทริยปจจัย 
      [๑๓๑๒] เนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
 เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๓๑๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
 เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๓๑๔] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๓๑๕] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๓๑๖] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม 
 ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๓๑๗] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานา- 
 *เสกขธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๓๑๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 



 

      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                        มีวาระ ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                        มีวาระ ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                        มี  "  ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๑๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                           มีวาระ ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๐ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๘ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                           มี  "   ๘ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                           มี  "  ๑๔ 
      ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                          มี  "   ๘ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๓๑๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย     มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย             กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย            กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย               กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย              กับ  ฯลฯ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย             กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย             กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย               กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย               กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย               กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๓๒๐] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕ 
      ในอธิปติปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                      กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในสมนันตรปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในสหชาตปจจัย                      กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มีวาระ ๑๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในปุเรชาตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในปจฉาชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย           กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๒ 
      ในกัมมปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในวิปากปจจัย                       กับ  ฯลฯ 
      ในอาหารปจจัย                      กับ  ฯลฯ 
      ในอินทริยปจจัย                      กับ  ฯลฯ 
      ในฌานปจจัย                        กับ  ฯลฯ 
      ในมัคคปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕ 
      ในอัตถิปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "  ๑๓ 
      ในนัตถิปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในวิคตปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘ 
      ในอวิคตปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มี  "  ๑๓ 



 

      พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                       เสกขัตติกะ ที่ ๑๑ จบ 
                           ปริตตัตติกะ 
                           ปฏิจรวาร 
      [๑๓๒๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูต- 
 *รูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตรูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๒๒] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ๒ ขันธ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธขิณะ กฏัตตารูป อาศัย 
 ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๒๓] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอปัปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๒๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 



 

      [๑๓๒๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม  ฯลฯ เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๒๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๓๒๗] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๒๘] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๓ ฯลฯ 
      [๑๓๒๙] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๓๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ เพราะอธปิติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๓๑] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๓๒] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณกรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอปัปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธปิติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๓๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๓๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๓๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย เพราะ 
 สมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปแมทั้งหมด 
      เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ 
      เพราะ อาเสวนปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ 
      เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๑๓ 
      เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะ มัคค- 
 *ปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิ- 
 *ปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๓๓๖] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๓ 
      ในอารัมมณปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในอธิปติปจจัย                             มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                            มี  "   ๕ 
      ในสมนันตรปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๑๓ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "   ๗ 
      ในนิสสยปจจัย                             มี  "  ๑๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                           มี  "   ๓ 
      ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๑๓ 
      ในวิปากปจจัย                             มีวาระ ๑๓ 



 

      ในอาหารปจจัย 
      ในอินทริยปจจัย 
      ในฌานปจจัย 
      ในมัคคปจจัย                              มีวาระ ๑๓ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                           มี  "   ๕ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                           มี  "  ๑๓ 
      ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๑๓ 
      ในนัตถิปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในวิคตปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๑๓ 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๓๓๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๓๓๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
 ขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๓๓๙] ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตา- 
 *รูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      [๑๓๔๐] ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๓๔๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๔๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 



 

      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๔๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธ 
 ทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๔๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธ ๑ 
 ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๔๕] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ 
 ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๓๔๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๔๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย 
 ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๓๔๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต- 
 *สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมดใหพิสดาร ในปริตตมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๓๔๙] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๕๐] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๓๕๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๕๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต- 



 

 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๕๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย 
 ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุ มหา- 
 *ภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๓๕๔] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธขิณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๕๕] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ 
 ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      [๑๓๕๖] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมฏุฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอปัปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
      [๑๓๕๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๕๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ใน 
 ปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทีเ่ปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรมและหทัยวตัถุ ขันธ 
 ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๕๙] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๓๖๐] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      [๑๓๖๑] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๓๖๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      [๑๓๖๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 



 

 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๖๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม 
      ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คอื จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอปัปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๖๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๖๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะวิปากปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๖๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ พึงให 
 พิสดาร 
      ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ- 
 *สัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด 
      ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ 
      [๑๓๖๘] ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 



 

      [๑๓๖๙] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
         ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
            [๑๓๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                    มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                      มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                     มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                    มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                    มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                    มี  "  ๑๒ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                   มีวาระ ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                       มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                      มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                     มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                       มีวาระ  ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                    มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                    มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                       มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                       มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
            [๑๓๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย    กับเหตุปจจัยมีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๐ 
            ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๒ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย             กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๕ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
            [๑๓๗๒] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยมีวาระ  ๑ 
            ในอนันตรปจจัย                     กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๑ ฯลฯ 
            ในวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ   มี  "   ๑ 
            ในอวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ   มี  "   ๑ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 
                           ปจจยวาร 
      [๑๓๗๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย หทัยวตัถุ อุปาทา- 
 *รูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหา- 
 *ภูตรูปทั้งหลาย 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหารูป 



 

 ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๓๗๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      [๑๓๗๕] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      ในอัปปมาณธรรม มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๓๗๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม และหทัยวตัถุ 
      ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๓๗๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
      ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําหัวขอปจจัยแมทั้ง ๓ 
      [๑๓๗๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย 
 กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      หัวขอปจจัย ๖ ที่เหลือเหมอืนกับเหตุปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๗ 
      เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี หัวขอปจจัย ๑๓ พึงใสใหเต็ม 
      เพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
            [๑๓๗๙] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๑๗ 
            ในอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๗ 
            ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๗ 
            ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๗ 



 

            ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๗ 
            ในสหชาตปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๙ 
            ในนิสสยปจจัย                            มี  "  ๑๗ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                          มีวาระ  ๗ 
            ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๗ 
            ในอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๗ 
            ในกัมมปจจัย                             มี  "  ๑๗ 
            ในวิปากปจจัย                            มี  "  ๑๗ 
            ในอาหารปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย                             มี  "  ๑๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๗ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
            ในอัตถิปจจัย                             มี  "  ๑๗ 
            ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๗ 
            ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๗ 
            ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๑๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๓๘๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ 
 ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
 และหทัยวัตถุ 
      [๑๓๘๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๕ 
      [๑๓๘๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      ในปฏิสนธิขณะ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
 ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
 ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๘๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๓ 
 อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสน- 
 *ธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๘๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ 
 ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๓๘๕] อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดขึ้น ไม 
 ใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณธรรม และ 
 หทัยวัตถุ 
      [๑๓๘๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบากและมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 



 

      มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และ 
 หทัยวัตถุ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ 
 ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวัตถุ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      [๑๓๘๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอนันตรปจจัย 
 ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย 
 ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๑๒ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย พึงใสใหเต็ม พึงแสดง 
 วา วิบาก จิตตสมุฏฐานรูป ไมพึงแสดงวา วิบาก 
      ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจัย แมปฏิสนธิและวิบากก็ไมมี 
      ไมใชเพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย 
 ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย ไมใช 
 เพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๑๓๘๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ  ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย              มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 



 

             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                 มีวาระ  ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย              มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๕ 
                                               พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๓๘๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕ 
                                               พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๓๙๐] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑ 
             ในอนันตรปจจัย    กับ  ฯลฯ 
             ในสมนันตรปจจัย   กับ  ฯลฯ 
             ในสหชาตปจจัย    กับ  ฯลฯ 
             ในวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย     กับ  ฯลฯ             มี  "   ๑ 
                                               พึงนับอยางน้ี 



 

                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปจจยวาร จบ 
                    นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๑๓๙๑] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับ ขนัธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๙๒] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๙๓] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๓๙๔] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
 เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี 
      เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญ- 
 *มัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนสิสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย ปฏิสนธิ 
 ไมมี 
      เพราะอาเสวนปจจัย วิบากก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ไมม ี
      เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจัย 
 เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะ 
 อัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย 
      [๑๓๙๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๓ 
             ในอารัมมณปจจัย                     มี  "   ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                       มี  "   ๓ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย                       มี  "   ๓ 
                                             พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๓๙๖] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุก 
 เคลากับขันธทัง้หลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๓๙๗] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 



 

 *ขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๙๘] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม 
 คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๓๙๙] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๔๐๐] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ คลุกเคลากบัขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๐๑] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ 
 ฯลฯ 
      [๑๔๐๒] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๔๐๓] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาต- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๐๔] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ คลุกเคลากบัขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๐๕] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก 
      [๑๔๐๖] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม คลุกเคลากบัขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม 
      [๑๔๐๗] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
      [๑๔๐๘] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 



 

 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม คลุกเคลากับขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๔๐๙] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม 
      [๑๔๑๐] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปาก- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม 
      [๑๔๑๑] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม 
      [๑๔๑๒] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย 
 ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ 
      [๑๔๑๓] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      [๑๔๑๔] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      [๑๔๑๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                 มีวาระ  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                    มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                   มี  "   ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                    มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                 มี  "   ๓ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๔๑๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย       กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๓ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย      กับ  ฯลฯ 



 

            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย     กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย      กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย         กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย        กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย      กับ  ฯลฯ    มีวาระ  ๓ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๔๑๗] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑ 
             ในอนันตรปจจัย      กับ  ฯลฯ             มีวาระ  ๑ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย       กับ  ฯลฯ             มีวาระ  ๑ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสฏัฐวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๔๑๘] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๑๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
 พึงกระทํา ปวัตติ ปฏิสนธิ 
      [๑๔๒๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๔๒๑] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณา 
 กิเลสที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึน้แลวในกาลกอน 
      จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ 
 เกิดขึ้น โทมนสั เกิดขึ้น 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแก จกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๒] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนปริตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



 

      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๓] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปน 
 ปจจัยแกเนวสญัญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนมหัคคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๔] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌาน พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุ 
 ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ  พิจารณาอิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
 ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ เกดิขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๔๒๕] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๖] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
 นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๗] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายรูจติของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอัปปมาณธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสา- 
 *นุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๔๒๘] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก  บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพิจารณา 
      บุคคลกระทํากุศลกรรมทัง้หลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนนแลว พิจารณา 
      พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทําโวทาน 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรมใหเปนอารมณ 



 

 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขเุปนตนนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธปิติปจจัย 
      [๑๔๒๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๐] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม 
 ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ  เกิดขึน้ 
 ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๑] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธปิติปจจัย 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตะรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํา 
 นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 



 

 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๔] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๔๓๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกดิ 
 หลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๓๖] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนมหัคคตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย ขันธทัง้หลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตธรรม แกอนาค- 
 *ตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญาย- 
 *ตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ  บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๓๗] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค อนุโลมเปนปจจัยแกผล 
 สมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๓๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 มหัคคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๓๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนปริตตธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      ภวังคที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนนัตรปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปริตตธรรม โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๑๔๔๐] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติของบุคคลผูออกจากนิโรธ 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๔๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ 



 

 โดยอนันตรปจจัย 
      มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๔๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๔๔๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      สมนันตรปจจัย เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
      [๑๔๔๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๔๔๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๑๔๔๖]  มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๔๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 สหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๔๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๔๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 



 

 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๔๕๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย โดยอญัญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๔๕๖] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม โดย 
 อัญญมัญญปจจัย 
      [๑๔๕๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๕๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๑๔๕๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย 
      [๑๔๖๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๔๖๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดย 



 

 อัญญมัญญปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
 ๓ โดยอัญญมญัญปจจัย 
      [๑๔๖๒] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป 
 ๑ ฯลฯ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๖๓] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
 ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนมหัคคตธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๖๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๖๕] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ- 
 *ขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๖๖] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 นิสสยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๖๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๔๖๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๖๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย 
 นิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 



 

 ทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๑] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอปัปมาณธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสย- 
 *ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๔๗๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสย- 
 *ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๔๗๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปริตตธรรมแลว 
 ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง 
 กาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ฆาสัตว 
 ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ 
 เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุข 
 ทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      กุศลอกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย ปาณาติบาตเปนปจจัยแก 
 ปาณาติบาต โดยอุปนิสสยปจจัย 
                         พึงกระทําจักรนัย 
         มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
                 พึงกระทําจักรนัย เหมือนกับ กุสลัตติกะ 
      [๑๔๗๖] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 



 

      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตธรรมแลว 
 ยังฌานที่เปนมหัคคตธรรม ใหเกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะแลว 
 ยังฌานที่เปนมหัคคตธรรม ใหเกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม แก 
 ปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงทิพพจักขุ เปนปจจัย 
 แกอนาคตตังสญาณ ฯลฯ 
      [๑๔๗๗] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอปุนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปริตตธรรมแลว ยัง 
 ฌานที่เปนอัปปมาณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง 
 กาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานที่เปนอัปปมาณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให 
 เกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม 
 แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัย 
 แกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปสนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลวยัง 
 ฌานที่เปนมหัคคตธรรมใหเกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปศัยศีลที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
 อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม แก 
 ปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๗๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลว 



 

 ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลวใหทาน ฯลฯ ยังวิปสสนา 
 ใหเกิดขึ้น ฯลฯ 
      ศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตธรรม แก 
 ปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๘๐] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรมแลว 
 ยังฌานที่เปนอปัปมาณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานที่เปนอัปปมาณธรรม 
 ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม แก 
 ปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๘๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนสิสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรมแลว 
 ยังฌานที่เปนอปัปมาณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ ยังผลสมบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานที่เปนอัปปมาณธรรม 
 ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม 
 แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทติุยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค 
      [๑๔๘๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
 อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตธรรม 
 แกปญญา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุข 
 ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนของไม 
 เที่ยง ฯลฯ 



 

      มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แก 
 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสัลละของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๔๘๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม 
 ฌานที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานที่เปนมหัคคตธรรม ฯลฯ 
 อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาเปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตธรรม 
 แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ เขาสมาบัติ 
 ที่เกิดขึ้นแลว 
      [๑๔๘๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๔๘๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพ- 
 *โสตธาตุ 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย ที่เปนมหัคคต- 
 *ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๔๘๖] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      คือ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๔๘๗] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ทีเ่กิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 



 

      [๑๔๘๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๔๘๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๔๙๐] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกดิ 
 หลังๆ อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๔๙๑] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอาเสวนปจจัย บริกรรมแหง 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ันเอง โดยอาเสวนปจจัย 
 บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      [๑๔๙๒] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๔๙๓] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเกิด 
 หลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๔๙๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธที่เปนปริตต- 
 *ธรรมซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๔๙๕] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 



 

      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๔๙๖] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
 กัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยกัมมปจจัย 
      [๑๔๙๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตา- 
 *รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธที่เปน 
 มหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๔๙๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 เปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๔๙๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๕๐๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๕๐๑] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน- 



 

 *รูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๑๕๐๒] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยวิปากปจจัย มีหัวขอ 
 ปจจัย ๓ พึงกระทํา ปวัตติ ปฏิสนธิ 
      [๑๕๐๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยวิปากปจจัย ม ี๓ นัย 
 พึงกระทํา ปวัตติ อยางเดียว 
      [๑๕๐๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย 
 โดย อินทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย 
 สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัยโดย วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย 
 วิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย 
 กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย 
 ที่เปนปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีปริตตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๕๐๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 มหัคคตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๕๐๖] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย ที่เปนอัปปมาณ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๕๐๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 



 

      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
 กอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๕๐๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
 กอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๕๐๙] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุเปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไม 
 เที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ โดยอตัถิปจจัย กายายตนะ เปนปจจัย 
 แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิ 
 กอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๐] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 มหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทพิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๑] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณ- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๒] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๑๓] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
 กอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๔] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๑๕] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
      [๑๕๑๖] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
 กอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๗] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๘] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และกวฬิงการาหาร 
 เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน 



 

 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๑๙] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
 ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๒๐] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทีเ่ปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และกวฬิงการาหาร เปน 
 ปจจัยแกกายน้ี 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๕๒๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอัตถิ- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตธรรม และหทัยวตัถุเปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
      เปนปจจัยโดยนัตถิปจจัย เปนปจจัยโดยวคิตปจจัย เปนปจจัยโดยอวิคตปจจัย 
      [๑๕๒๒] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ  ๗ 
             ในอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๗ 
             ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๙ 
             ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๙ 
            ในสหชาตปจจัย                            มีวาระ ๑๑ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในนิสสยปจจัย                             มี  "  ๑๓ 



 

            ในอุปนิสสยปจจัย                           มี  "   ๙ 
            ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "   ๓ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                          มี  "   ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                           มี  "   ๔ 
            ในกัมมปจจัย                              มี  "   ๗ 
            ในวิปากปจจัย 
            ในอาหารปจจัย 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย                              มีวาระ  ๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                           มี  "   ๓ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                           มี  "   ๕ 
            ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๑๓ 
            ในนัตถิปจจัย                              มี  "   ๙ 
            ในวิคตปจจัย                              มี  "   ๙ 
            ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๑๓ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๕๒๓] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปเุรชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๑๕๒๔] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๕๒๕] ปริตตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอปุนิสสยปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๕๒๖] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย 
      [๑๕๒๗] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๑๕๒๘] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๒๙] มหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดย 



 

 สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย 
      [๑๕๓๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๓๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๕๓๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๓๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      [๑๕๓๔] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๕๓๕] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกอปัปมาณธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๕๓๖] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกปริตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๕๓๗] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๕๓๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                          มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                       มี "   ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                       มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                         มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                       มี  "  ๑๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี  "  ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                            ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                          มีวาระ ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                       มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                       มี  "  ๑๐ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๐ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                         มี  "  ๑๐ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๕๓๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย มีวาระ     ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย               กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย              กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  " ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
                                                            พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๕๔๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ         ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
             ในอนันตรปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๙ 
             ในสมนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๙ 
             ในสหชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๑ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
             ในนิสสยปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๙ 
            ในปุเรชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๓ 
            ในปจฉาชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 
            ในอาเสวนปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๔ 
            ในกัมมปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  " ฯลฯ 
            ในมัคคปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๓ 



 

            ในวิปากปจจัย                         กับ ฯลฯ    มี  "   ๕ 
            ในอัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๓ 
            ในนัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๙ 
            ในวิคตปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๙ 
            ในอวิคตปจจัย                         กับ ฯลฯ    มี  "  ๓๑ 
                          ปจจนียานุโลม จบ 
                       ปริตตัตติกะที่ ๑๒ จบ 
                        -------------- 
                        ปริตตารัมมณัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๕๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
 ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๔๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
 มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      [๑๕๔๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๔๔] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะอวิคตปจจัย 
      [๑๕๔๕] ในเหตุปจจัย                                  มีวาระ ๓ 
             ในอารัมมณปจจัย                               มี  "  ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                                 มี  "  ๓  ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย                                 มี  "  ๓ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๕๔๖] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 



 

 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๕๔๗] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๕๔๘] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๔๙] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๕๐] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๕๑] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๕๒] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๕๓] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ในมหัคคตารัมมณ ปฏิสนธิ ไมมี 
      [๑๕๕๔] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย เหมือนกับ ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      [๑๕๕๕] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม 



 

      [๑๕๕๖] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม 
      [๑๕๕๗] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม 
      [๑๕๕๘] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมม ี
      ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน 
 อเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๕๙] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 มัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๖๐] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะมัคคปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๖๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      [๑๕๖๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      [๑๕๖๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอปัปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช 
 เพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๕๖๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                     มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                           มี  "   ๓ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                        มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๓ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                            มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                           มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                            มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                            มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                         มี  "   ๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๕๖๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย    กับเหตุปจจัย       มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๕๖๖] ในอารัมมณปจจัย      กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓ 
      ในอนันตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในสมนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในสหชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในกัมมปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในวิปากปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในอินทริยปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในฌานปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในมัคคปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๒ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 



 

      ในอัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในนัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในวิคตปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
      ในอวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
 กับ ปฏิจจวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๕๖๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๕๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๕๖๙] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมธรรม โดยเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      [๑๕๗๐] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้น 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปริตตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสทีข่ม 
 แลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภ- 
 *ขันธนั้น ราคะที่เปนปริตตารัมมณธรรม เกดิขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนปริตตารัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 



 

 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๑๕๗๑] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิวิธญาณ ที่เปนปริตตา 
 รัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ 
 พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนมหัคคตา- 
 *รัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนปริตตารัมมณธรรมและมหัคคตธรรม 
 โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๕๗๒] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ ฯลฯ พิจารณาวิญญานัญจายตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณา 
 มหัคคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ 
 ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยินดี เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
 โทมนัส เกิดขึน้ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคต 
 ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๑๕๗๓] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌานปจจเวกขณะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนปจจเวก- 
 *ขณะ พิจารณาทิพพจักขุปจจเวกขณะ พิจารณาทิพพโสตธาตุปจจเวกขณะ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ 
 เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมปุคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตัง 
 สญาณปจจเวกขณะ 



 

      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสที ่
 ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปน 
 ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม 
 โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสนุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      [๑๕๗๔] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมและปริตตธรรม 
 โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสา- 
 *นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๕๗๕] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภูมิ พิจารณาโวทาน พิจารณามรรคปจจเวกขณะ 
 พิจารณาผลปจจเวกขณะ พิจารณานิพพานปจจเวกขณะ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอปัปมาณารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตต- 
 *ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๑๕๗๖] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณาเจโตปริยญาณที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม 
      ฯลฯ เปนปจจัยแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 



 

      [๑๕๗๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พิจารณา 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว พิจารณา 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๗๘] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนนแลว พิจารณา ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณทีเ่ปนปริตตารัมมณธรรม เจโตปริย- 
 *ญาณ ปุพเพนิสวาสานุสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะที่เปน 
 มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๕๗๙] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธปิติ 
 ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ อิทธิวิธญาณที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ 
 เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะที่เปน 
 มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๕๘๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานปจจเวกขณะใหเปน 



 

 อารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา กระทําอนาคตังสญาณปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน ฯลฯ 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะที่เปน 
 ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๕๘๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมเปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
      [๑๕๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสขบุคคลทัง้หลายกระทําโคตรภูให 
 เปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา กระทํามรรคปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พิจารณา ผลปจจเวกขณะ 
 ฯลฯ กระทํานิพพานปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๕๘๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสขบุคคลทัง้หลายกระทําเจโตปริยญาณ 
 ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
 กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๕๘๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๘๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอปุปตติจิตที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม 



 

 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๘๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๘๗] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขนัธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๘๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวฏุฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๘๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ 
 เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๙๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
 เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค โวทานเปนปจจัยแกมรรค มรรคเปนปจจัยแกผล ผลเปน 
 ปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๙๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ มรรคปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ผลปจจเวกขณะ 
 เปนปจจัยแกวฏุฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม นิพพานปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ี 
 เปนปริตตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปน 



 

 ปริตตารัมมณธรรม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม 
 อนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปน 
 ปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๕๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ มรรคปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ผลปจจเวก- 
 *ขณะ เปนปจจัยแก ฯลฯ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม นิพพานปจจเวกขณะ เปนปจจัยแก 
 ฯลฯ ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๑๕๙๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยสมนนัตร- 
 *ปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย 
      [๑๕๙๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยสหชาต- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย ๓ นยั พึงกระทํา 
 เหมือนกับปฏิจจวาร 
      เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 แลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานที่เปนปริตตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา 
 ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ 
 ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย แลวใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
 ยังฌานที่เปนปริตตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
 ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ 
 ทุกขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา 
 แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๙๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา 



 

 สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกายแลว ยังฌานที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา 
 ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      ศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกายเปนปจจัยแก 
 ศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๙๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนปริตตารัมมณธรรม 
 แลว ยังฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให 
 เกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ สุขทางกาย ฯลฯ 
 ทุกขทางกาย ยงัฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 อัปปมาณารัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๕๙๗] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนมหัคคตารัมมณ- 
 *ธรรมแลว ยังฌานที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ 
 ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ 
 ความปรารถนา ฌานที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
      ศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๙๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอปุนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
 แลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ฌานที่เปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา 
 ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ 
 ถือทิฏฐิ 



 

      ศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 ปริตตารัมมณธรรม แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๕๙๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม 
 ฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฌานที่เปน 
 อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 อัปปมาณารัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๖๐๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอัปปมาณารัมมณ- 
 *ธรรม ฌานที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานที่เปนอัปปมาณา- 
 *รัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัปปมาณา- 
 *รัมมณธรรม แกปญญา แกผลสมาบัติ โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๑๖๐๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอปุนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอัปปมาณารัมมณ- 
 *ธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปริตตารัมมณธรรมใหเกิดขึ้น 
 วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ใหทาน ฯลฯ 
 ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาทีป่ริตตา- 
 *รัมมณธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๐๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 



 

      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม 
 ฌานที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานที่มหัคคตา- 
 *รัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ศรัทธาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนมหัคคตา- 
 *รัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๐๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนปริตตารัมมณธรรมที่เกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๖๐๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๖๐๕] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมทีเ่กิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๖๐๖] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๖๐๗] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทานเปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๖๐๘] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณิกะ 
      ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย 



 

      [๑๖๐๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณิกะ 
      ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๖๑๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย 
      [๑๖๑๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณิกะ 
      ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๖๑๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยกมัม- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๑๖๑๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยวิปากปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย โดยอนิทริยปจจัย เปนปจจัย โดยฌานปจจัย 
 เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย 
 เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย 
      [๑๖๑๔] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ  ๓ 
            ในอารัมมณปจจัย                         มี  "   ๗ 
            ในอธิปติปจจัย                           มีวาระ  ๗ 
            ในอนันตรปจจัย                          มี  "   ๙ 
            ในสมนันตรปจจัย                         มี  "   ๙ 
            ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๓ 
            ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๓ 
            ในนิสสยปจจัย                           มี  "   ๓ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                         มี  "   ๙ 



 

            ในอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๕ 
            ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๕ 
            ในวิปากปจจัย                           มี  "   ๓ 
            ในอาหารปจจัย                          มี  "   ๓ 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย 
            ในสัมปยุตตปจจัย 
            ในอัตถิปจจัย                            มีวาระ  ๓ 
            ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๙ 
            ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๙ 
            ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๓ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๖๑๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดย 
 กัมมปจจัย 
      [๑๖๑๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๑๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๑๖๑๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๑๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๖๒๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๒๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๖๒๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๖๒๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 



 

      [๑๖๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                   มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                    มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                    มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                      มีวาระ  ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                    มี  "   ๗ 
            ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                    มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                   มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๙ ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                       มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                    มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                    มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                       มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                       มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                       มี  "   ๙ 
            ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                      มี  "   ๙ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๖๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย       กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย         กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย        กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย       กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย       กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย       กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย       กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย          กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย       กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย           กับ  ฯลฯ 
            ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๓ 



 

                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๖๒๖] ในอารัมมณปจจัย         กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ  ๗ 
             ในอธิปติปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗ 
             ในอนันตรปจจัย                 กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
             ในสมนันตรปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
             ในสหชาตปจจัย                 กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
             ในอาเสวนปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕ 
             ในกัมมปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕ 
             ในวิปากปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ ฯลฯ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
             ในอัตถิปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
             ในนัตถิปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
             ในวิคตปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙ 
             ในอวิคตปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                     ปริตตารัมมณัตติกะที่ ๑๓ จบ 
                            หีนัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๖๒๗] หีนธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนหีนธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      มัชฌิมธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนหีนธรรม 
      หีนธรรม และมัชฌมิธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนหีนธรรมขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๒๘] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม ฯลฯ 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัชฌมิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวตัถุ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



 

      [๑๖๒๙] ปณีตธรรม อาศัยปณีตธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๓๐] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม และปณีตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนปณตีธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๓๑] มัชฌิมธรรม อาศัยหีนธรรม และมัชฌิมธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนหีนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      หีนัตติกะ พึงใหพิสดารเหมือนกับนสังกิลิฏฐัตติกะ พึงใสใหเต็ม 
                        หีนัตติกะ ที่ ๑๔ จบ 
                          มิจฉัตตัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๖๓๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม 
      มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๓๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๑๖๓๔] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ 
 ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย- 
 *มหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      [๑๖๓๕] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๓๖] อนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๓๗] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๓๘] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๓๙] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกดิขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ 
 อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
      ปจจัยทั้งหมด พึงใหพิสดารดวยเหตุนี้ ฯลฯ 
      [๑๖๔๐] ในเหตุปจจัย                              มีวาระ  ๙ 
      ในอารัมมณปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                                    มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                                   มี  "   ๓ 
      ในสมนันตรปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในสหชาตปจจัย                                   มี  "   ๙ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                                    มี  "   ๙ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในกัมมปจจัย                                     มี  "   ๙ 
      ในวิปากปจจัย                                    มี  "   ๑ 
      ในอาหารปจจัย                                   มี  "   ๙ 
      ในอินทริยปจจัย                                   มี  "   ๙ 
      ในฌานปจจัย                                     มี  "   ๙ 
      ในมัคคปจจัย                                     มี  "   ๙ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                                  มี  "   ๓ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                                  มี  "   ๙ 
      ในอัตถิปจจัย                                     มี  "   ๙ 
      ในนัตถิปจจัย                                     มีวาระ  ๓ 
      ในวิคตปจจัย                                     มี  "   ๓ 
      ในอวิคตปจจัย                                    มี  "   ๙ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๖๔๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกดิขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๖๔๒] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      [๑๖๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม 
      [๑๖๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสมัมตัตนิยตธรรม 
      [๑๖๔๕] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวตัถุ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๑๖๔๖] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย 
      ปจจัยทั้งหมด พึงใหพิสดาร 
      [๑๖๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                          มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                                มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                               มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                              มี  "   ๖ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                             มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                                 มี  "   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                                มี  "   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                               มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                               มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                                 มี  "   ๑ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                                 มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                              มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                              มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                                 มี  "   ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                                 มี  "   ๕ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๖๔๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย          กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ  ฯลฯ      มีวาระ  ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๖๔๙] ในอารัมมณปจจัย             กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ  ๑ 
             ในอนันตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑ 
            ในสหชาตปจจัย                     กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑ 
            ในวิคตปจจัย                       กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                         ปจจยาวาร จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร 



 

                           ปจจยวาร 
      [๑๖๕๐] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 
      [๑๖๕๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทัยวตัถุ อาศัย 
 มหาภูตรูป ๑ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      สมัมัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๕๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุขันธ ๒ ฯลฯ 
 จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนมิจฉัตตนยิตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๕๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
 เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ เหมือนกับมิจฉัตต พึงนับอยางน้ี 
      [๑๖๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย 
 ฯลฯ พึงแจกเหมือนกับปจจยวารในกุสลัตติกะ 
      เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๖๕๕] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๑๗ 



 

             ในอารัมมณปจจัย                       มี  "  ๑๗ 
             ในอธิปติปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
             ในอนันตรปจจัย                        มี  "   ๗ 
             ในสมนันตรปจจัย                       มี  "   ๗ 
             ในสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "   ๗ 
             ในนิสสยปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                       มี  "   ๗ 
             ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "   ๗ 
            ในอาเสวนปจจัย                        มวีาระ  ๗ 
            ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิปากปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
            ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในอินทริยปจจัย                         มี  "  ๑๗ 
            ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๗ 
            ในวิปปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๗ 
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗ 
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗ 
            ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๖๕๖] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวตัถุ มหาภูต- 
 *รูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ 
 อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่ 
 สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที ่
 สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
      [๑๖๕๗] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ- 



 

 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนมิจฉัตตนิยตธรรม 
      เหมือนกับ กุสลัตติกะ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ 
      [๑๖๕๘] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม 
      [๑๖๕๙] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนสัมมตัตนนิยตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม 
      [๑๖๖๐] อธิปติธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ 
 อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิจยตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๑๖๖๑] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม อาศัยขันนธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรรม 
 และหทัยวัตถุ 
      [๑๖๖๒] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสมัมตัตนิยตธรรม 
 และหทัยวัตถุ 
      [๑๖๖๓] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๑๖๖๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                        มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                          มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชในอนันตรปจจัย                       มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใขสมนันตรปจจัย                        มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                        มี "    ๕ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                        มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี "    ๖ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี "   ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                        มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                           มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                          มี "   ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                         มี "    ๑ 
      ในปจจัยที่ไมมใชอินทริยปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                           มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตถิปจจัย                       มี "    ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                           มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                           มี "    ๕ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๖๖๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมฌปจจัย     กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ      มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๖ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ      มี "   ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย               กับ ฯลฯ      มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "   ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย               กับ ฯลฯ      มี "    ๕ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 



 

      [๑๖๖๖] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มี "    ๑ 
      ในอนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ      มีวาระ  ๑ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ      มี "    ๑ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                   นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร 
                           สังสัฏฐวาร 
      [๑๖๖๗] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมจิฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากยัขันธ ๑ ที่เปนมิจฉตัตนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๖๘] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากยัสมัมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๖๙] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๗๐] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมจิฉัตธรรม ฯลฯ เพราะ 
 อารัมมฌปจจัย ฯลฯ 
      เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๑๖๗๑] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๓ 
             ในอารัมมฌปจจัย                         มี "   ๓ ฯลฯ 
             ในกัมมปจจัย                            มี "   ๓ 
             ในวิปากปจจัย                           มี "   ๑ 
             ในอาหารปจจัย                          มี "   ๓ 
             ในอวิคตปจจัย                           มี "   ๓ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๖๗๒] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๗๓] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรม คลุกเคลากับขนัธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยต- 



 

 *ธรรม 
      [๑๖๗๔] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คืออธิปติธรรมที่เปนสัมมตัตนิยตธรรม คลุกเคลากับขนัธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตต- 
 *นิยตธรรม 
      [๑๖๗๕] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขนัธ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๗๖] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๗๗] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน 
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๗๘] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 ปจฉาชาตปจจัย พึงใสใหเต็ม 
      [๑๖๗๙] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๘๐] มิจฉัตตนิยธรรม  คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 กัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจัย 
      [๑๖๘๑] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย 
      คือ อนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
      [๑๖๘๒] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๘๓] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ  ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๖๘๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                  มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                มี "    ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี "    ๓ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                มี "    ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                   มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                  มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                   มี "    ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                   มี "    ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี "    ๒ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๖๘๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ       มี "    ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย   กับ ฯลฯ       มี "    ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ       มี "    ๒ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๖๘๖] ในอารัมณปจจัย                 กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                  มีวาระ ๑ 
             ในอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ       มีวาระ ๑ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                  สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐราร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๖๘๗] มิจฉัตตนิยตยธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๖๘๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๑๖๘๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 



 

 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๖๙๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสมัมัตตนิยตธรรม โดยเหตุปจจัย 
 มี ๓ นัย 
      [๑๖๙๑] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๖๙๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนมิจฉตัตนิยตธรรมรูซ่ึงกิเลส 
 ทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนยิตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๖๙๓] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๖๙๔] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอนิยตธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ 
 กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง 
 เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนอนยิตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนอนิยธรรม โดยเจโตปรยิญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัย 
 แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 



 

 โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      [๑๖๙๕] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม 
 แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเกิดขึ้นแกบุคคลผูลูบคลํา หทัยวัตถุใด หทัยวัตถุ 
 นั้น เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๖๙๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๖๙๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๙๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอธิหติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย 
 แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๖๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๗๐๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสมัมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ  สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๗๐๑] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรคกระทํามรรคใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๗๐๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยย 



 

 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
      [๑๗๐๓] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํา 
 กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      พระอริยะทั้งหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณากระทํานิพพาน 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย 
      จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขนัธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม ใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขเุปนตนนั้นใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๗๐๔] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติ 
 ปจจัย 
      [๑๗๐๕] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอนันตรปฉจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกวฏุฐานะ โดยอนนัตรปจจัย 
      [๑๗๐๖] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ มรรค เปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๐๗] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิยตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนโลมเปนปจจัยแกโวทาน ผลเปนปจจัยแกผล 
 อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย 
 แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๐๘] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ โทมนัสที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสทีเ่ปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย มิฉาทิฏฐิที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนอนยิตธรรม เปนปจจัย 
 แกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๐๙] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย 



 

      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปตจจัยแกมรรค โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๗๑๐] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน 
 กับอนันตรปจจัย 
      เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๙ 
      เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เหมือนกบัปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๓ 
      เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย เหมือนกับ กุสบัตติกะ มีหัวขอปจจัย ๑๓ 
      [๑๗๑๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมจิฉัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสย ไดแก มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกปตุฆาตกรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย มาตุฆาตกรรม ฯลฯ ปตุฆาตกรรม ฯลฯ อรหันตฆาตกรรม ฯลฯ รุหิรุปปาท- 
 *กรรม ฯลฯ สังฆเภทกรรม ฯลฯ เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
                         พึงกระทําจักรนัย 
      มิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย มิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ แกสังฆเภทกรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๑๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสย ปกตูปนิสสย 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสย ไดแก บุคคลปลงชีวิตมารดาแลวเพ่ือปองกันกรรมนั้น 
 ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ปลงชีวิตพระอรหันต ฯลฯ 
      บุคคลมีจิตคิดประทุษราย ยังโลหิตของพระตถาคตใหหอ ฯลฯ ทําลายสงฆเพ่ือปองกนั 
 กรรมนั้น ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม 
      [๑๗๑๓] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค โดย 
 อุปนิสสยปจจัย ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๑๔] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนั่นตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลวยังสมาบัติที่ 
 ยังไมเกดิใหเกดิขึ้น เจาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว 
      พิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปน 
 อนัตตา 
      มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทาของพระอริยะทั้งหลาย ฯลฯ แกฐานาฐานโกสัลละ 
 โดยอุปนิสสยปจจัย มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๑๕] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 



 

      ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอนิยตธรรมแลว ใหทาน 
 ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ ความปรารถนา 
 สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม 
      ศรัทธาที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ปญญาฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจัยแกศรัทธา 
 ที่เปนอนิยตธรรม แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌานนั้นเทยีว บริกรรมแหงเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ันเทยีว ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน 
 อกิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ปาฌาติบาต เปนปจจัยแกปาณา- 
 *ติบาต โดยอุปนิสสยปจจัย 
                         พึงกระทําจักรนัย 
      [๑๗๑๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลวปลง 
 ชีวิตมารดา ฯลฯ ทําลายสงงฆ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ 
 เสนาสนะแลว ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ราคะที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกมาตะฆาตกรรมแกปตุฆาตกรรม 
 แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม แกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนิยตธรรม โยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๑๗] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค 
 บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๗๑๘] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตุถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณษเห็นหทัยวัตถุ โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที ่
 เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจจักขุวยิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนปนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 



 

      [๑๗๑๙] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แก 
 ปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม ฯลฯ โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนมจิฉัตต- 
 *นิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๗๒๐] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 สัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๗๒๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๗๒๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๗๒๓] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิกอน โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๗๒๔] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนยิตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิยตธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๗๒๕] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ โทมนัสที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสทีเ่ปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย มิจฉาทิฏฐิที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนนยิตธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      [๑๗๒๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๗๒๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนยิตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      [๑๗๒๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมิจฉตัตนิยตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
 และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๗๒๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนยิตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๗๓๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธทั้งหลาย โดยกมัม- 
 *ปจจัย 
      [๑๗๓๑] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนสัมมตัตนิยตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๗๓๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๗๓๓] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๗๓๔] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ จติตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ 
      [๑๗๓๕] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปน 



 

 ปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย 
      [๑๗๓๖] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเปนปจจัยแกกายจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งงหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมปจจัยแกกายน้ีที ่
 เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๗๓๗] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งงหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกกาย 
 นี้ที่เกิดกอน โดยวยิปปยุตตปจจัย 
      [๑๗๓๘] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน 
 รูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณกายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรม โดยวิปปยุตต- 
 *ปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที ่
 เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๗๓๙] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 มิจฉัตตนิยตธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
      [๑๗๔๐] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 สัมมัตตนิยตธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย 
      [๑๗๔๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนยิตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ เปนปจจัย 
 ขันธ ๒ 



 

      [๑๗๔๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งงหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๗๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรมและอนิยตธรรม 
 โดยอัตถิปตจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนยิตธรรมเปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
 มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๗๔๕] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
 ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอัญญสัตวทั้งหลาย 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน 
 ของไมเทีย่ง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลิน เพราะ 
 ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปนิยตธรรม โดยอัตถุปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกดิ 
 กอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิติทรีย เปน 
 ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๗๔๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ 
 แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยต- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 



 

      [๑๗๔๗] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปน 
 สัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๗๔๘] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย 
 แกขันธ ๓ ขันธ ๒ และ ฯลฯ 
      [๑๗๔๙] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนมิจฉัตตนยิตธรรม และมหาภูอรูปทั้งหลาย เปน 
 ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และกวฬงิการาหาร 
 เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และรูปชีวติินทรย 
 เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๗๕๐] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม 
 โดยอัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับมิจฉัตตนิยต 
      [๑๗๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๗ 
             ในอารัมมณปจจัย              มี "   ๕ 
             ในอธิปติปจจัย                มี "   ๘ 
             ในอนันตรปจจัย               มี "   ๕ 
             ในสมนันตรปจจัย              มี "   ๕ 
             ในสหชาตปจจัย               มี "   ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย              มี "   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                มี "  ๑๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย              มี "   ๗ 
             ในปุเรชาตปจจัย              มี "   ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย             มี "   ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย              มี "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                 มี "   ๗ 
             ในวิปากปจจัย                มี "   ๑ 
             ในอาหารปจจัย               มี "   ๗ 
             ในอินทริยปจจัย               มี "   ๗ 



 

             ในฌานปจจัย                 มี "   ๗ 
             ในมัคคปจจัย                 มี "   ๗ 
             ในสัมปยุตตปจจัย              มี "   ๓ 
             ในวิปยุตตปจจัย               มี "   ๕ 
             ในอัตถิปจจัย                 มี "  ๑๓ 
             ในนัตถิปจจัย                 มี "   ๕ 
             ในวิคตปจจัย                 มี "   ๕ 
             ในอวิคตปจจัย                มี "  ๑๓ 
                                       พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๗๕๒] มิจฉัตตนิยจตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๕๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๑๗๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๗๕๕] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๗๕๖] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๗๕๗] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๗๕๘] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย 
 โดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปเุรชาตปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๑๗๕๙] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๗๖๐] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๗๖๑] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 



 

      [๑๗๖๒] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๗๖๓] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      [๑๗๖๔] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม ฯลฯ 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๑๗๖๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                       มีวาระ ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                        มี "    ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี "    ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย                         มี "    ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย                       มีวาระ ๑๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                       มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                        มี "   ๑๓ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                          มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                       มี "    ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                       มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                          มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                          มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                          มี "   ๑๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                         มี "    ๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๗๖๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๗๖๗] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕ 
             ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "    ๘ 
             ในอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๕ 
             ในสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๕ 
             ในสหชาตปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๙ 
             ในอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑๓ 
             ในอปุนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
             ในปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในกัมมปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
             ในวิปากปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "    ๑ 
             ในอาหารปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
             ในอินทริยปจจัย             กับ ฯลฯ 
             ในฌานปจจัย               กับ ฯลฯ 
             ในมัคคปจจัย               กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗ 
             ในสัมปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓ 
             ในวิปปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๕ 
             ในอัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ       มีวาระ ๑๓ 
             ในนัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
             ในวิคตปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗ 
             ในอวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑๓ 



 

                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                       มิจฉัตตติกะที่ ๑๕ จบ 
                          มัคครัมณัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๗๖๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
 คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มัคคาธิปติธรรม 
 อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๑ 
 อาศัยขันธ ๓ ขันธ ๑ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๖๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
 ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุก- 
 *ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๐] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนเหตุกธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และอมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 



 

 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
 *ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคา- 
 *ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๒] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขนัธ ๑ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคา- 
 *ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคา- 
 *ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธปิติธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
 *เหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๓] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนนัตรปจจัย เพราะ 
 สหชาตปจจัย เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย 
 เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย เพราะ อาหารปจจัย 
 เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย 



 

 เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ 
 อวิคตปจจัย 
      [๑๗๗๔] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๑ 
            ในอารัมมณปจจัย 
            ในอธิปติปจจัย 
            ในอนันตรปจจัย 
            ในสมนันตรปจจัย 
            ในสหชาตปจจัย 
            ในอัญญมัญญปจจัย 
            ในนิสสยปจจัย 
            ในอุปนิสสยปจจัย 
            ในปุเรชาตปจจัย 
            ในอาเสวนปจจัย 
            ในกัมมปจจัย 
            ในอาหารปจจัย 
            ในอินทริยปจจัย 
            ในฌานปจจัย 
            ในมัคคปจจัย 
            ในสัมปยุตตปจจัย 
            ในวิปปยุตตปจจัย 
            ในอัตถิปจจัย 
            ในนัตถิปจจัย 
            ในวิคตปจจัย 
            ในอวิคตปจจัย                        มีวาระ ๑๗ 
                                              พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๗๗๕] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๖] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      คือขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใช- 
 *เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคา- 
 *รัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๗๗] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรมเกิดขึ้น ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใช- 
 *เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
 มัคคเหตุกธรรม 
      [๑๗๗๘] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธปิติธรรม ขันธ ๓ 
 อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไมใช- 
 *เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น ไมใช- 
 *เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
 มัคคาธิปติธรรม 
      [๑๗๗๙] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 



 

 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช- 
 *เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคา- 
 *ธิปติธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๘๐] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะอธปิติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธปิติ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      คือ อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
 มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
      [๑๗๘๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ- 
 *ปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัยทัง้ ๒ พึงใสใหหมด 
      [๑๗๘๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช- 
 *เพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๘๓] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน- 



 

 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช- 
 *เพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๗๘๔] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช- 
 *เพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ- 
 *ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ 
      [๑๗๘๕] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม 
      มัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช- 
 *เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน 
 มัคคารัมมณธรรม 
      [๑๗๘๖] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคเหตุกธรรมอาศัยขนัธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม 
      มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 



 

      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม 
      มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ- 
 *กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคค- 
 *เหตุกธรรม 
      [๑๗๘๗] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม มีหัวขอ 
 ปจจัย ๕ 
      [๑๗๘๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ 
 ไมใชเพราะกัมมปจจัย ในปจจัยสงเคราะหแรก มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๗๘๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดขึ้น 
 ไมใชเพราะกัมมปจจัย ในปจจัยสงเคราะห ตอนที่ ๒ มีหัวขอปจจัย ๓ 
      [๑๗๙๐] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปาก- 
 *ปจจัย พึงใสใหเต็ม 
      [๑๗๙๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะมัคค- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ 
      [๑๗๙๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ- 
 *วิปปยุตตปจจัย พึงใสใหเต็ม พึงกําหนดวา อรูป 
      [๑๗๙๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                      มีวาระ   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                        มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                      มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                      มี "    ๑๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                         มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                        มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                         มี "     ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                      มี "    ๑๗ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๗๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจัย           กับเหตุปจจัย     มีวาระ  ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย       กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย        กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย        กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๗๙๕] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ   ๑ 
             ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ        มี "     ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ        มี "     ๑ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                  กับ ฯลฯ 
             ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๑ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีสังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน 
 กับปฏิจจวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๑๗๙๖] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย ฯลฯ 
      [๑๗๙๗] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 มัคคาธิปติธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๑๗๙๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธปิติธรรม 
 โดยเหตุปจจัย ฯลฯ ผูมีปญญาพึงกระทําหัวขอ ๑๗ ดวยเหตุนี้ 
      [๑๗๙๙] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 



 

      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนมัคคเหตุกธรรม ดดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเจดตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๘๐๐] มัคคเหตุกะรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      [๑๘๐๑] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      [๑๘๐๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคื กระทํามรรคหใเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      [๑๘๐๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 
      รูจิตของบุคคผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนมัคคาธิปติธรรม โดยเจโตปรยิญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธปิติธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๘๐๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      [๑๘๐๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธปิติธรรม โดย 
 เจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิสวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาววัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๘๐๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 



 

      [๑๘๐๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ  พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา 
      [๑๘๐๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๐๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัย 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๑] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๒] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม  โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณธิปติ ไดแกพระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรค 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๑๓] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      [๑๘๑๔] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ  อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน 
 อารมณหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๑๕] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 



 

      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๖] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ  สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๗] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๘] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๑๙] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๐] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      [๑๘๒๑] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิหติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรมและ 
 มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๒] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ที่เปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 



 

      [๑๘๒๓] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคา- 
 *ธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๔] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคกระทํา 
 มรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๒๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 โดยอธิปติปจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทัง้หลายออกจากมรรค ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปตธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมคัคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
  และมัคคาธิปติธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ 
 พิจารณา 
      [๑๘๒๘] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนมัคคเหตุกธรรม และ 
 มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๒๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย 



 

      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลงัๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อาวัชชนะเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรมและมัคคาธปิติธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนมัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปน 
 มัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 เปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ี 
 เปนมัคคารัมมณธรรม และมคัคาธิปติธรรม ที่เกิดหลัง โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๕] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๖] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคาธปิติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๘๓๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
 เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
      เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัย โดย 



 

 นิสสยปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๑๗ ในปจจัยทั้ง ๓ 
      [๑๘๓๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสนสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดยอุปนิสสยะปจจัย 
      [๑๘๔๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๔๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธปิติ- 
 *ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๔๒] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค โดย 
 อุปนิสสยปจจัย ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตมรรค โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๘๔๓] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยกแกมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีวคือ อารัมมณปูนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํา 
 มรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๔๔] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค เปน 
 ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๘๔๕] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํา 
 มรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๔๖] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ฯลฯ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๔๗] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสส 



 

      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค เปน 
 ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนสิสยปจจัย ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๔๘] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๔๙] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๐] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๑] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๒] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๓] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๔] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย 



 

 อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํา 
 มรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๕๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค 
 เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติมรรค 
 เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๕๘] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํา 
 มรรคใหหนักแนนแลว พิจารณา 
      [๑๘๕๙] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค 
 เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนมัคคารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๘๖๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
 เหมือนกับอนันตรปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ไมพึงกระทําอาวัชชนะ 
      [๑๘๖๒] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
 เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย นานาขณิก ไมมี 
      มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัตตารัมมณธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย 
 โดยอินทริยปจจัย เปนปจจัย โดยฌานปจจัย เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปนปจจัย โดย 
 สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย ปจจัย ๗ เหลาน้ี แจกเปนหัวขอปจจัย ๑๗ 
 เหมือนกับเหตุปจจัย 



 

      เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย 
      เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑๗ 
      [๑๘๖๓] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ   ๑๗ 
             ในอารัมมณปจจัย                         มี "      ๙ 
             ในอธิปติปจจัย                           มี "     ๒๑ 
             ในอนันตรปจจัย                          มี "      ๙ 
             ในสมนันตรปจจัย                         มี "      ๙ 
             ในสหชาตปจจัย                          มี "     ๑๗ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                         มี "     ๑๗ 
             ในนิสสยปจจัย                           มี "     ๑๗ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                         มี "     ๒๑ 
             ในอาเสวนปจจัย                         มี "      ๙ 
             ในกัมมปจจัย                            มี "     ๑๗ 
             ในอาหารปจจัย 
             ในอินทริยปจจัย 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย 
             ในสัมปยุตตปจจัย                         มีวาระ   ๑๗ 
             ในอัตถิปจจัย                            มี "     ๑๗ 
             ในนัตถิปจจัย                            มี "      ๙ 
             ในวิคตปจจัย                            มี "      ๙ 
             ในอวิคตปจจัย                           มี "     ๑๗ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๘๖๔] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๕] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๖] มัคคารัมมณธรรม เปนปตจจัยแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธปิติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๗] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน 
 ปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๘] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 



 

 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๖๙] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปฉจัย 
      [๑๘๗๐] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๑] มัคคเหตุธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคาเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๕] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๖] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมคัคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๘] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๗๙] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๘๐] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๘๑] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๘๒] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม 
 โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๘๘๓] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๑๘๘๔] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม 
 และมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย 



 

      [๑๘๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ   ๒๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                      มี "     ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยซ่ึงผูมีปญญาถือเอา ปกตารัมมณะก็ดี อปุนิสสยารัมมณะ 
 ก็ดี ยอมขาดไปทั้งสองอยาง 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                        มีวาระ   ๒๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย 
      ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                         มีวาระ    ๒๑ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                           ปจจนียะ จบ 
      [๑๘๘๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย    มีวาระ    ๑๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ ฯลฯ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย          กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย           กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย           กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย             กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย             กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๑๗ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๘๘๗] ในอารัมมณปจจัย   กับในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ     ๙ 
             ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "      ๒๑ 
      ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "       ๙ 
      ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "       ๙ 
      ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "      ๒๑ 
      ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "       ๙ 
      ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในอินทริยปจจัย                    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
      ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๑๗ 
      ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 
      ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "       ๙ 
      ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "       ๙ 
      ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗ 



 

                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                     มัคคารัมมณัตติกะ ที่ ๑๖ จบ 
                          อุปปนนัตติกะ 
                           ปญหาวาร 
      [๑๘๘๘] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๘๘๙] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาเห็นจักขุที่เปนอุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักขุนั้น ราคะ 
 เกิดขึ้น ทิฏฐิเกดิขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ 
      โสตะที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง 
 โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๑๘๙๐] อนุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ รูปที่เปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา 
 เห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 อนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๘๙๑] อุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ จักขุที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดย 
 ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา โทมนัส เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ ฯลฯ แก 
 อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 



 

      [๑๘๙๒] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําจักขุที่เปนอุปปนนธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนั้น ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      โสตะที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ 
 เกิดขึ้น ฯลฯ 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏรูปฐานทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๘๙๓] อนุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอปุปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก รูปที่เปนอนุปนนธรรม ฯลฯ เสียง กลิ่น 
 รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทัง้หลายท่ีเปนอนุปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง เพราะกระทํารูปเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น 
      [๑๘๙๔] อุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุที่เปนอุปปาทธิรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ 
 โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรมใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๘๙๕] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยสหชาต- 
 *ปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยสหชาต- 
 *ปจจัย ขันธทัง้หลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยสหชาตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป 
 ๒ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย โดยสหชาต 
 ปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป- 
 *ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย โดยสหชาตปจจัย 
      [๑๘๙๖] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอญัญมัญญปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทัยวัตถุ 
 โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย 
 หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย โดยอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัญญ- 
 *มัญญปจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
      [๑๘๙๗] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ- 
 *ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม โดยนิสสยปจจัย 
      [๑๘๙๘] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดทูี่เปนอุปปนนธรรม แลวยัง 
 ฌานใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะที่เปนอุปปนนธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานใหเกิดขึ้น 
 วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      ฤดูที่เปนอปุปนนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
 อุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      [๑๘๙๙] อนุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติที่เปนอนุปนนธรรม 
 ยอมใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม 
      บุคคลปรารถนาสัททสมบัติที่เปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ คันธสมบัติ รสสมบัติ 
 โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนปุปนนธรรม ยอมใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ 
 อุโบสถกรรม ฯลฯ วรรณสมบัติที่เปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม 
 เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค 



 

 แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๐๐] อุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม 
 ยอมใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
      บุคคลปรารถนาโสตสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ คันธ- 
 *สมบัติ ฯลฯ รสสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม ยอม 
 ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
      จักขุสมบัติที่เปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ 
 ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุปปนนธรรม แกปญญา แก 
 สุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๐๑] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง 
 เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๑๙๐๒] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม ที่เกดิภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๙๐๓] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยกมัมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๙๐๔] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป 



 

 ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๑๙๐๕] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย 
      [๑๙๐๖] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอนิทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอนิทริยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรียเปนปจจัยแก 
 กายวิญญาณ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย 
      [๑๙๐๗] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยฌานปจจัย เปนปจจัย 
 โดยมัคคปจจัย เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลาย 
 โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอปุปนนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๙๐๘] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอตัถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอตัถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข 
 ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย 



 

      จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย 
      [๑๙๐๙] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอวิคตปจจัย 
      [๑๙๑๐] ในเหตุปจจัย                               มีวาระ   ๑ 
             ในอารัมมณปจจัย                            มี "     ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                              มี "     ๓ 
             ในสหชาตปจจัย                             มี "     ๑ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                            มี "     ๑ 
             ในนิสสยปจจัย                              มี "     ๑ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                            มี "     ๓ 
             ในปุเรชาตปจจัย                            มี "     ๑ 
             ในปจฉาชาตปจจัย 
             ในกัมมปจจัย 
             ในวิปากปจจัย 
             ในอาหารปจจัย 
             ในอินทริยปจจัย 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย 
             ในสัมปยุตตปจจัย 
             ในวิปปยุตตปจจัย 
             ในอัตถิปจจัย 
             ในอวิคตปจจัย                              มี "     ๑ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๙๑๑] อุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย  อินทริยปจจัย 
      [๑๙๑๒] อนุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๑๓] อุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 



 

 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                   มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                     มี "      ๓ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                   มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                      มี "      ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                      มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                      มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                     มี "      ๒ 
                                                      พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๙๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย         กับเหตุปจจัย   มีวาระ ๑ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย        กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ        มีวาระ    ๑ 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๙๑๖] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ    ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                กับ ฯลฯ        มี "      ๓ 
             ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ        มี "      ๑ 
             ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๑ 
             ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ        มี "      ๑ 
             ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๓ 
             ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๑ 
             ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในวิปากปจจัย                กับ ฯลฯ 
             ในอาหารปจจัย               กับ ฯลฯ 
             ในอินทริยปจจัย               กับ ฯลฯ 
             ในฌานปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในสัมปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ 
             ในวิปปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ 
             ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย      กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ    ๑ 
                        ปจจนียานุโลม จบ 



 

                          ปญหาวาร จบ 
                       อุปนนัตติกะ ที่ ๑๗ จบ 
                                  อตีตัตติกะ 
                                   ปญหาวาร 
      [๑๙๑๗] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน- 
 *รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๑๙๑๘] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน 
      ออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแลว 
 พิจารณากิเลสที่ขมแลว 
      พิจารณาเห็นจักขุที่เปนอตีตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      โสตะที่เปนอตีตธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
 หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความ 
 เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น 
 ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อทุธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย อากิญจัญ- 
 *ญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพ- 
 *นิวาสานุสสติ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๑๙] อนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ จักขุที่เปนอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๒๐] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ จักขุที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 
 หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 



 

      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 ขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๒๑] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว พิจารณา 
      ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      จักขุที่เปนอตีตธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
 บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรมใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ 
 เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๒๒] อนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุที่เปนอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทัง้หลายท่ีเปนอนาคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินด ี
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึน้ 
 ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๒๓] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
 บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินด ี
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึน้ 
 ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๙๒๔] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 ปจจุปปนนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแก โคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปน 
 ปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัยแกผล 
 อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย 
 แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๒๕] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน 



 

 กับอนันตรปจจัย 
      [๑๙๒๖] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย ฯลฯ 
      [๑๙๒๗] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอปุนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอตีตธรรม 
 แลว ใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ 
 อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอตีตธรรม ฯลฯ สัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
 ฯลฯ ทุกขทางกายแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว 
 ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอตีตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา ทุกขทางกาย ฯลฯ 
 สุขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา 
 ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๒๘] อนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติที่เปนอนาคตธรรม 
 โสตสมบัติ ฯลฯ ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัติ กายสมบัติ วรรณสมบัติ สัททสมบัติ คันธ- 
 *สมบัติ รสสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพสมบัติ ปรารถนาขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตธรรมแลว 
 ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
      จักขุสมบัติ ฯลฯ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนาคตธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกข 
 ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๒๙] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดทูี่เปนปจจุปปนนธรรมแลว 
 ยังฌานใหเกิดขึ้น วิปสสนา ฯลฯ 
      บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ยงัฌานใหเกิด 
 ขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น 
      ฤดูที่เปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา 
 ที่เปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๓๐] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



 

      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ 
 เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      [๑๙๓๑] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๑๙๓๒] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 ปจจุปปนนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค 
 โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๑๙๓๓] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยกมัมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอตีตธรรม เปนปจจัยแกวิบาก 
 ขันธที่เปนปจจุปปนนธรรม และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๑๙๓๔] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๑๙๓๕] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัย 
 แกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๑๙๓๖] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัยโดย วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 



 

 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปน 
 ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี 
 ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๑๙๓๗] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอัตถิปจจัย 
 เหมือนกับอัตถิปจจัย ในอุปปนนัตติกะ 
      [๑๙๓๘] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย 
 โดย วิคตปจจัย 
      [๑๙๓๙] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอวิคตปจจัย 
      [๑๙๔๐] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ   ๑ 
             ในอารัมมณปจจัย                        มี "     ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                          มี "     ๓ 
             ในอนันตรปจจัย                         มี "     ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย                        มี "     ๑ 
            ในสหชาตปจจัย 
            ในอัญญมัญญปจจัย 
            ในนิสสยปจจัย                           มีวาระ   ๑ 
            ในอุปนิสสยปจจัย                         มี "     ๓ 
            ในปุเรชาตปจจัย 
            ในปจฉาชาตปจจัย 
            ในอาเสวนปจจัย                         มีวาระ   ๑ 
            ในกัมมปจจัย                            มี "     ๒ 
            ในวิปากปจจัย 
            ในอาหารปจจัย                          มีวาระ   ๑ ฯลฯ 
            ในอวิคตปจจัย                           มี "     ๑ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๙๔๑] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 



 

      [๑๙๔๒] อนาคตธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๔๓] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริย 
 ปจจัย 
      [๑๙๔๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย               มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                 มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                มี "      ๓ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย               มีวาระ    ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย               มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                  มี "      ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                  มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                  มี "      ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                 มี "      ๒ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๑๙๔๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย   มีวาระ    ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ      มีวาระ     ๑ 
                                                 พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๙๔๖] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ     ๓ 
             ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "       ๓ 
             ในอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ 



 

             ในสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ 
             ในสหชาตปจจัย             กับ ฯลฯ 
             ในอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ 
             ในนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "       ๑ 
             ในอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "       ๓ 
             ในปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "       ๑ 
             ในปจฉาชาตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
             ในอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ      มีวาระ   ฯลฯ 
             ในกัมมปจจัย               กับ ฯลฯ      มี "       ๒ 
             ในวิปากปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "       ๑ 
                  ในบทเหลาน้ี     มีวาระอยางละ ๑ เทาน้ัน 
             ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย       มี "       ๑ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                       อตีตัตติกะ ที่ ๑๘ จบ 
                         อตีตารัมมณัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๑๙๔๗] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ 
      [๑๙๔๘] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๙๔๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะ- 
 *เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๙๕๐] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณ- 
 *ปจจัย เพราะอธิปติปจจัย ในอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมม ี
      เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย 
 ในปุเรชาตปจจัย ก็ดี ในอาเสวนปจจัย ก็ดี ปฏิสนธิ ไมม ี



 

      เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ หัวขอปจจัย ๓ พึงใสให 
 เต็ม พึงกระทํา ปวัตติ ปฏิสนธิ 
      เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย 
 เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะ 
 วิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย 
      [๑๙๕๑] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ     ๓ 
             ในอารัมมณปจจัย                       มี "       ๓ 
             ในอธิปติปจจัย                         มี "       ๓ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                        มี "       ๓ 
             ในวิคตปจจัย                          มี "       ๓ 
             ในอวิคตปจจัย                         มี "       ๓ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๑๙๕๒] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย 
 ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๙๕๓] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๑๙๕๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไม- 
 *ใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ 
 ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย 
 ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธจัจะ ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
      [๑๙๕๕] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ- 
 *ปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย ในอนุโลม 
      [๑๙๕๖] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ- 



 

 *ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
 ฯลฯ 
      [๑๙๕๗] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ- 
 *ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
 ฯลฯ 
      [๑๙๕๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไม- 
 *ใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๙๕๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ- 
 *ปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย เหมือนกับ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
      ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
      [๑๙๖๐] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ- 
 *กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม 
      [๑๙๖๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใช 
 เพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณ- 
 *ธรรม 
      [๑๙๖๒] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปาก- 
 *ปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมม ี
      [๑๙๖๓] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไม- 
 *ใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๙๖๔] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะมัคค- 
 *ปจจัย 
      คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะเหมือนกับที่ไมใชเหตุ 
 ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ โมหะ ไมม ี
      [๑๙๖๕] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 



 

      [๑๙๖๖] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 วิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๑๙๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ     ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                  มีวาระ     ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                   มี "       ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                   มี "       ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี "       ๒ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                         ปจจนียะ  จบ 
      [๑๙๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย     กับเหตุปจจัย    มีวาระ     ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย   กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ       มีวาระ     ๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๒ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๑๙๖๙] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ    ๓ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง            กับ ฯลฯ        มี "      ๓ 
             ในอวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ        มี "      ๓ 
                                                  พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
          สหชาตวารก็ดี ปจจนียวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี 
                 สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                           ปญหาวาร 



 

      [๑๙๗๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย 
      [๑๙๗๑] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย 
 เหตุปจจัย 
      [๑๙๗๒] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 เหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย 
      [๑๙๗๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอตีตธรรม พิจารณาเนวสัญญานาสัญญยตนะ 
 พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอดตี ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุส- 
 *สติญาณ ฯลฯ พิจารณายถากัมมุปคญาณ 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอตีตารัมมณธรรมกิเลสที่ขมแลว ฯลฯ 
 กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
 ขันธนั้น ราคะ ที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อทุธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๗๔] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอนาคตธรรม พิจารณาเนวสัญญานาสัญญา- 
 *ยตนะ พิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลดิเพลิน 
 ยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น โทมนสั เกิดขึ้น 



 

      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก 
 อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๗๕] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนปจจุปนนธรรม ซ่ึงเปนอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปนนธรรม ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
 *ญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๗๖] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ 
 ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ 
 โทมนัส เกิดขึน้ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมปจจัย 
      [๑๙๗๗] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณที่เปนอดตี ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ 
 ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลส 
 ที่ขมแลว กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 เกิดขึ้น โทมนสั เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๗๘] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนอนาคตา- 
 *รัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโต- 
 *ปริยญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 



 

      [๑๙๗๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนรัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนปจจุป- 
 *ปนนารัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 เจโตปริยญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๘๐] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เปนอตีตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธ-ิ 
 *วิธญาณที่เปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม กิเลสที่ขม 
 แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๘๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เปนอนาคตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิ 
 วิธญาณที่เปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะ 
 ปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๑๙๘๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอดตีธรรม 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําอิทธิวิธญาณที่เปนอดตี ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
 กระทํายถากัมมุปคญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา กระทําขันธทั้งหลายที่เปน 
 อดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ฯลฯ ยอมยินด ี



 

 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๙๘๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอนาคต 
 ธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ กระทําอิทธิวธิญาณ 
 ที่เปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทาํขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต ซ่ึง 
 เปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
 กระทําขันธนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ทฏิฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๘๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอิทธิวิธญาณทีเ่ปนอนาคต ซ่ึงเปน 
 อนาคตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทํา 
 อนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต 
 ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
 เพราะกระทําขนัธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ทิฏฐิ 
 เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๑๙๘๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒  อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอิทธิวิธญาณทีเ่ปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตา- 
 *รัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณ 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทําขนัธทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้น ใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอตีตารัมมณธรรม เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๘๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธปิติปจจัย 



 

      [๑๙๘๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุที่เปนอตีตธรรม 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําทิพพโสตธาตุใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 แลว พิจารณา กระทําอิทธิวธิญาณที่เปนอดตี ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ฯลฯ กระทําเจโตปริยญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทําขนัธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินด ี
 ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๘๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุที่เปนอนาคตธรรม 
 ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําทิพพโสตธาตุใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ กระทําอทิธิวิธญาณที่เปนอนาคตซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยาง 
 หนักแนน กระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
 ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขนัธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะที่เปน 
 อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๑๙๘๙] อตีตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
 เปนอตีตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ภวังคที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๑] อตีตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปฏิสนธจิิตที่เปนปจจุปปนนารัมมณ- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 



 

      [๑๙๙๓] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ อิทธิวิธญาณที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม เจโตปริยญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม อนาคตังสญาณ เปนปจจัย 
 แกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธทัง้หลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏ- 
 *ฐานะที่เปนอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      ปฏิสนธิจิตที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนปจจุปปนนารัมมณ- 
 *ธรรม ภวังคที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๕] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ปฏิสนธิจิตที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอตีตารัมมณ- 
 *ธรรม ภวงัคที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตร 
 ปจจัย 
      [๑๙๙๖] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยสมนันตรปจจัย 
 เหมือนอนันตรปจจัย 
      [๑๙๙๗] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อัญญมัญญญปจจัย เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย แมทั้ง ๓ ปจจัย เหมือนกับ 
 ปฏิจจวาร 
      [๑๙๙๘] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยสมนัตรปจจัย 
 เหมือน อนันตรปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม ทุกขา- 
 *นุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนจิจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม แกทุกขานุ- 
 *ปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๑๙๙๙] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 



 

 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๐๐๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม ทุกขาน-ุ 
 *ปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม แก 
 ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๐๐๑] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๐๐๒] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอุปนสิสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม แก 
 ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๐๐๓] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มอียางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแก อนิจจานุปสสนา ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๐๐๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดย อุปนิสสยปจจัย 
      [๒๐๐๕] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 



 

 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม แก 
 ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๐๐๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนา ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๐๐๗] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๐๐๘] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๐๐๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๐๑๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๑] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยกมัมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๓] อนาคตรัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 



 

      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัย 
 แกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๐๑๙] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยวิปากปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อนิทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย 
 เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัยโดย อัตถิปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย นัตถิปจจัย เปนปจจัยโดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย 
      [๒๐๒๐] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ   ๓ 
             ในอารัมมณปจจัย                          มี "     ๙ 
             ในอธิปติปจจัย                            มี "     ๗ 



 

             ในอนันตรปจจัย                           มี "     ๗ 
             ในสมนันตรปจจัย                          มี "     ๗ 
             ในสหชาตปจจัย                           มี "     ๗ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                          มีวาระ   ๓ 
             ในนิสสยปจจัย                            มีวาระ   ๓ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                          มี "     ๙ 
             ในอาเสวนปจจัย                          มี "     ๓ 
             ในกัมมปจจัย                             มี "     ๙ 
             ในวิปากปจจัย                            มี "     ๓ 
             ในอาหารปจจัย                           มี "     ๓ 
             ในอินทริยปจจัย 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย 
             ในสัมปยุตตปจจัย                          มีวาระ   ๓ 
             ในอัตถิปจจัย                             มี "     ๓ 
             ในนัตถิปจจัย                             มี "     ๗ 
             ในวิคตปจจัย                             มี "     ๗ 
             ในอวิคตปจจัย                            มี "     ๓ พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๐๒๑] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย 
      [๒๐๒๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย 
 กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๖] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย 



 

 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย โดยเปนปจจัย  อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย 
 กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๒๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๐๓๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                            มี "     ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                           มี "     ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                          มี "     ๙ ฯลฯ 
      ในปจจัยทั้งปวง                                    มี "     ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                             มีวาระ   ๙ 
      ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                            มี "     ๙ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๐๓๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย     กับเหตุปจจัย     มีวาระ   ๓ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชกัมปจจัย                กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย              กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๓ 
      ในปจจัยทั้งปวง                      กับ ฯลฯ        มี "   ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย               กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๐๓๒] ในอารัมมณปจจัย      กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ   ๙ 
      ในอธิปติปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๗ 
      ในอนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๗ 



 

      ในสมนันตรปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๗ 
      ในสหชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในนิสสยปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในอาเสวนปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในกัมมปจจัย                กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                                     มีวาระ   ๙ 
      ในวิปากปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
      ในอาหารปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในอินทริยปจจัย                      กับ ฯลฯ 
      ในฌานปจจัย                        กับ ฯลฯ 
      ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                     กับ ฯลฯ 
      ในอัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๓ 
      ในนัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ        มี "     ๗ 
      ในวิคตปจจัย                        กับ ฯลฯ        มี "     ๗ 
      ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓ 
                                                     พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                     อตีตารัมมณัตติกะ ที่ ๑๙ จบ 
                       ---------------- 
                          อัชฌัตตัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๒๐๓๓] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตัตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
 จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๓๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ 



 

 อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย 
 มหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๓๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ขันธทั้งหลายอาศัยหทัย- 
 *วัตถุ 
      [๒๐๓๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
      [๒๐๓๗] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตัตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๓๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๓๙] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย เพราะ 
 สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตัตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
 จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหา- 
 *ภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๔๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ 
 ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวตัถุอาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐาน- 
 *รูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๔๑] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย 



 

 เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย 
 ในปุเรชาตปจจัย ก็ดี ในอาเสวนปจจัย ก็ดี ปฏิสนธิ ไมม ี
      เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริย- 
 *ปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตต- 
 *ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๒๐๔๒] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒ 
             ในอารัมมณปจจัย                     มี  "  ๒ ฯลฯ 
             ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๒ 
                          อนุโลม  จบ 
      [๒๐๔๓] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตัตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๒๐๔๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรมซ่ึงเปนอเหกุกะ 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทยัวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๒๐๔๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรมหทัยวัตถุอาศัยขันธ 
 ทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑ 
      [๒๐๔๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม หทัยวัตถุ อาศัย 
 ขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 



 

 สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๔๗] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย 
 ฯลฯ เหมือนกบั สหชาตปจจัย ในอนุโลมไมมีแตกตางกัน 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม 
      ปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๔๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 
 อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๔๙] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ 
 อาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาหารสมุฏ- 
 *ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      [๒๐๕๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      [๒๐๕๑] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี 
      ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๕๒] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๕๓] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
 รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      [๒๐๕๔] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ- 
 *สัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 



 

      [๒๐๕๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๕๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๕๗] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมือนกับที่ไมใช 
 เหตุปจจัย โมหะ ไมมี 
      ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว 
 ทั้งหลาย ฯลฯ 
      [๒๐๕๘] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๒๐๕๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                       มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                    มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                      มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                     มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                    มี  "  ๒ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                              มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                       มี  "  ๒ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๐๖๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ    มีวาระ ๒ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๐๖๑] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ ๒ 
             ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ    มี  "  ๒ ฯลฯ 



 

             ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "  ๒ 
             ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ    มี  "  ๒ 
                                                    พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                   สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
                           ปจจยวาร 
      [๒๐๖๒] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌตัตธรรม 
      ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม 
 อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๒๐๖๓] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๒๐๖๔] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
 เหมือนกับปฏิจจวาร 
      คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย ที่เปน 
 อัชฌัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๒๐๖๕] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร 
      คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขนัธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัย 
 หทัยวัตถุ 
      [๒๐๖๖] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย เพ่ิม 
 หทัยวัตถุ เหมือนกับปฏิจจวาร 
      เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย ในสหชาตวาร 
 พึงใสใหเต็ม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ภายหลัง มหาภูตรูปและขันธทั้งหลาย พึงกระทํา 
 ปญจายตนะ และหทัยวัตถุ 
      เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย ฯลฯ เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๒๐๖๗] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๒ 
      ในอารัมมณปจจัย                                        ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                                  มี  "  ๒ 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๐๖๘] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ 
 หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ 
 ฯลฯ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอชัฌตัตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวย 
 วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย 
 อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ 
      [๒๐๖๙] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย พึง 
 กระทําทั้งปวัตติ ปฏิสนธิ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขนัธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปน 
 อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย ไมใชเพราะอธปิติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมม- 
 *ปจจัย ฯลฯ 
      ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนกับ วิปปยุตตปจจัย ในปฏิจจวารปจจนียะ 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๒๐๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ  ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                    มี  "   ๒ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                       มี  "   ๒ 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๐๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย  กบัเหตุปจจัย  มีวาระ  ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย           กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย           กับ  ฯลฯ    มี  " 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย         กับ  ฯลฯ    มี  " 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  " 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒ 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๐๗๒] ในอารัมมณปจจัย  กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ  ๒ ฯลฯ 
      ในอวิคตปจจัย                    กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒ 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                   นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร 
               สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร 



 

                           ปญหาวาร 
      [๒๐๗๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมมปยุตตขันธ และจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๗๔] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๐๗๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณา กุศลกรรมนั้น 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแลว 
 พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซ่ึงกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน 
      จักขุที่เปนอชัฌัตตธรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณา 
 เห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌตัตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย อากิญ- 
 *จัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย รูปายตนะ ฯลฯ 
 โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๐๗๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลอื่น พิจารณาเห็นจักขุที่เปนอชัฌตัตธรรม ฯลฯ 
      หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม โดยความเปนของ 
 ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลดิเพลินยิ่ง เพราะปรารภ 
 หทัยวัตถุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนอัชฌัตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      รูปายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โผฏ- 
 *ฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 



 

 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      [๒๐๗๗] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลอื่น ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคย 
 เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลอื่น พิจารณาเห็นจักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนพหิทธาธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ โทมนสั เกิดขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนพหิทธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย อากิญจัญ- 
 *ญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๐๗๘] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
      คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาต 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนพหิทธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      รูปายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โผฏ- 
 *ฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนอัชฌัตตธรรม 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิญาณ แกเจโตปริยญาณ แก 
 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      [๒๐๗๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอธิปติปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพิจารณา 
      กระทํากุศลกรรม ทั้งหลาย ที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ 
      ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
 กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา 
      จักขุที่เปนอชัฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อัชฌัตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง เพราะกระทํา 
 จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธปิติปจจัย 
      [๒๐๘๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลอื่น จักขุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม 
 ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ 
 เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๒๐๘๑] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลอื่นใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ 
      กระทํากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
 กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
      จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทัง้หลายท่ีเปน 
 พหิทธาธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง เพราะกระทํา 
 จักขุเปนตนนั้นใหหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 



 

      [๒๐๘๒] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
      จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทัง้หลายท่ีเปน 
 พหิทธาธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง เพราะกระทํา 
 จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๒๐๘๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อัชฌัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภูเปนปจจัยแก 
 มรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรคเปนปจจัยแกผล ฯลฯ อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๐๘๔] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ที่เกดิกอนๆ เทาน้ีทีต่างกัน นอกจากนั้นม ี
 อธิบายตามบาลีขางตนนั้นเอง 
      [๒๐๘๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน 
 กับ อนันตรปจจัย 
      ฯลฯ เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัย 
 โดย นิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรมแลว 
 ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ 
 ใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย 
 ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว 
 ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข 
 ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรม แกปญญา แกราคะ แกความ 
 ปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๐๘๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอื่นเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอชัฌตัตธรรม 



 

 แลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ 
      บุคคลอื่นเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว 
 ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม แก 
 มรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๐๘๗] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอื่นเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ 
 ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม 
 แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๐๘๘] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรมแลว 
 ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ศรัทธาที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอชัฌัตตธรรม 
 แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๐๘๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุทีเ่ปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ 
 เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      [๒๐๙๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลอื่น จักขุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โผฏฐัพ- 
 *พายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 



 

      [๒๐๙๑] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลอื่น จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะ ที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โผฏฐัพ- 
 *พายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะทีเ่ปนพหิทธาธรรม ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๐๙๒] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกดิขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
 โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาต- 
 *ปจจัย 
      [๒๐๙๓] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ไดแกรูปายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และจักขายตนะทีเ่ปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแก 
 จักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และ 
 กายายตนะทีเ่ปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณที่เปนอัชฌัตตธรรม รูปายตนะที่เปน 
 พหิทธาธรรม และหทัยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และ 
 หทัยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๐๙๔] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ไดแกรูปายตนะที่เปนอัชฌตัตธรรม และจักขายตนะทีเ่ปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแก 
 จักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และ 
 กายายตนะทีเ่ปนพหิทธาธรรม ฯลฯ แกโผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวตัถุ ที่เปน 
 พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย รูปายตนะทีเ่ปน 
 อัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธาธรรม 
 โดยปุเรชาตปจจัย 



 

      [๒๐๙๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๒๐๙๖] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ที่เกดิภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน 
 โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๒๐๙๗] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อัชฌัตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค 
 โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๐๙๘] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเกดิกอนๆ ฯลฯ เหมือนกับ อัชฌัตต นั่นเอง 
      [๒๐๙๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌตัตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      [๒๑๐๐] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
 พหิทธาธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      [๒๑๐๑] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยวิปากปจจัย พึงใสให 
 เต็ม เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
      [๒๑๐๒] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม เปน 
 ปจจัยแกกายทีเ่ปนอัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจัย 
      [๒๑๐๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนพหิทธาธรรม โดย 



 

 อาหารปจจัย 
      [๒๑๐๔] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจัย พึงกระทํา 
 ปวัตติ ปฏิสนธิ 
      กวฬิงการาหารที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจัย 
      [๒๑๐๕] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอาหารปจจัย 
      คือ กวฬิงการาหารที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอัชฌัตตธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      [๒๑๐๖] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอชัฌัตตธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      คือ กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรมเปนปจจัยแกกายที่เปน 
 อัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจัย 
      [๒๑๐๗] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      คือ กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เปนพหิทธาธรรม เปน 
 ปจจัยแกกายทีเ่ปนพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจัย 
      [๒๑๐๘] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ก็ดี รูปชีวิตินทรีย ก็ดี พึงใหพิสดาร 
      เปนปจจัยโดย ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      บทมาติกาทั้งหลาย ผูมีปญญา พึงใหพิสดาร 
      [๒๑๐๙] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ 
      [๒๑๑๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก 
 มหาภูตรูป ๓ 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกบั ปุเรชาตปจจัย 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เปน 



 

 อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
      [๒๑๑๑] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลอื่นพิจารณาเห็นจักขุที่เปนอชัฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปน 
 พหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร ที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน 
 พหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๑๑๒] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      พหิทธาธรรมไมมีอะไรแตกตางกัน บทมาติกาทั้งหลาย พึงใหพิสดาร 
      [๒๑๑๓] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขุที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      รูปายตนะที่เปนพหิทธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปน 
 อัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหารที่เปนพหิทธาธรรมเปนปจจัยแกกายทีเ่ปนอัชฌัตต- 
 *ธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๑๑๔] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และจักขุที่เปนอชัฌตัตธรรม 
 เปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และกายายตนะ 
 ที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปน อัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย รูปายตนะ 
 ที่เปนพหิทธาธรรม และหทัยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปน พหิทธาธรรม 
 และหทัยวัตถุที่เปนอัชฌัตตธรรมเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน อาหาร ไดแก กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปน 
 ปจจัยแกกายทีเ่ปนอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๑๑๕] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะที่เปนอัชฌตัตธรรม และจักขายตนะทีเ่ปนพหิทธาธรรม 



 

 เปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌตัตธรรม 
 และกายายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
 รูปายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุที่เปน 
 พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน อาหาร ไดแก กวฬิงการาหารที่เปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารที่เปน 
 พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๑๑๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย 
 โดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย 
      [๒๑๑๗] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๒ 
             ในอารัมมณปจจัย                มี  "  ๔ 
             ในอธิปติปจจัย                  มี  "  ๔ 
             ในอนันตรปจจัย                 มี  "  ๒ 
             ในสมนันตรปจจัย                มี  "  ๒ 
             ในสหชาตปจจัย 
             ในอัญญมัญญปจจัย 
             ในนิสสยปจจัย                  มีวาระ ๒ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๔ 
             ในปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๖ 
             ในปจฉาชาตปจจัย 
             ในอาเสวนปจจัย 
             ในกัมมปจจัย 
             ในวิปากปจจัย                  มีวาระ ๒ 
             ในอาหารปจจัย                 มี  "  ๖ 
             ในอินทริยปจจัย                 มี  "  ๒ 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย 
             ในสัมปยุตตปจจัย 
             ในวิปปยุตตปจจัย                มีวาระ ๒ 
             ในอัตถิปจจัย                   มี  "  ๖ 
             ในนัตถิปจจัย                   มี  "  ๒ 
             ในวิคตปจจัย                   มี  "  ๒ 
             ในอวิคตปจจัย                  มี  "  ๖ 



 

                                      พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๑๑๘] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๒๑๑๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
      [๒๑๒๐] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      [๒๑๒๑] พหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌตัตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
      [๒๑๒๒] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      [๒๑๒๓] อัชฌัตตธรรมและพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกพหิทธาธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร 
      [๒๑๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย             มี  "  ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๖ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวงพึงกระทําหัวขอปจจัย ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย             มีวาระ ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                มี  "  ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๖ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย               มี  "  ๔ 
                                               พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๑๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย           กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย          กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย         กับ  ฯลฯ 



 

      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๒ ฯลฯ 
      ในปจจัยทั้งปวง                   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๒ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย         กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย         กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย            กับ  ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๒ 
                                             พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๑๒๖] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๔ 
            ในอธิปติปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๔ 
            พึงกระทําการนับบทที่เปนอนุโลม 
            ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ ๖ 
                                             พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                      อัชฌัตตัตติกะ ที่ ๒๐ จบ 
                         ----------- 
                        อัชฌัตตารัมมณัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๒๑๒๗] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๒๑๒๘] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      [๒๑๒๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
      [๒๑๓๐] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๒ 
            ในอารัมมณปจจัย                       มี  "  ๒ ฯลฯ 
            ในปจจัยทั้งปวง                        มี  "  ๒ 



 

            ในอวิคตปจจัย                         มี  "  ๒ 
                                              พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๑๓๑] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
 โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขนัธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
 ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๒๑๓๒] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย 
 ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      [๒๑๓๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย ในอนุโลมไมมีแตกตางกัน 
      ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๑๓๔] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 ปุเรชาตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ในปฏิสนธิ 
 ขณะ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตารัมมณธรรม 
      [๒๑๓๕] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ 
 กัมมปจจัย 
      คือ เจตนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม 
      [๒๑๓๖] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ 
 ไมมี 
      ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ 
      [๒๑๓๗] อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย 



 

      คือ ขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมอืนกับที่ไมใชเหตุปจจัย โมหะไมม ี
      ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ 
      [๒๑๓๘] อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
      คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ 
      [๒๑๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย              มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย            มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย            มีวาระ ๒ 
                                            พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๑๔๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย   กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ  ฯลฯ    มี  "  ๒ 
                                            พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๑๔๑] ในอารัมมณปจจัย          กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย 
                                              มีวาระ ๒ 
             ในอนันตรปจจัย          กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒ 
             ในสมนันตรปจจัย         กับ  ฯลฯ     มีวาระ ๒ 
             ในมัคคปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒ 
             ในอวิคตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒ 
                                            พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
                สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี 



 

            สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร 
                           ปญหาวาร 
      [๒๑๔๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
 โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอัชฌตัตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย 
      [๒๑๔๓] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๑๔๔] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณาเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุที่เปนอชัฌตัตารัมมณธรรม และอัชฌัตตธรรม ทิพพโสตธาตุ 
 ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณา 
 อนาคตังสญาณ 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสที ่
 ขมแลว กิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกดิขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปน 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปุพเพ- 
 *นิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๑๔๕] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลอื่น วิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอชัฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ พิจารณา 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ บุคคลอื่นพิจารณาทิพพจักขุ ที่เปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตา- 
 *รัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปค- 
 *ญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณ- 
 *ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 



 

      ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
 *ญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ 
 โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๑๔๖] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลอื่นพิจารณาทิพพจักขุที่เปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม 
 ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ 
      บุคคลอื่นพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม 
 โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทกุข โดยความเปนอนัตตา 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติที่เปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณ- 
 *ธรรม โดยเจโตปริยญาณ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๒๑๔๗] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
      บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน 
      บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแลว 
 กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้แลวในกาลกอน ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาทิพพจักขุที่เปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ 
 ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากมัมุปค- 
 *ญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ 
      บุคคลพิจารณาเห็นขันธทัง้หลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม โดย 
 ความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปน 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิญญาณ 
 แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      [๒๑๔๘] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธิปติ- 
 *ปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทาํวิญญาณัญจายตนะ ที่เปนอัชฌัตตธรรม 
 ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําเนวสัญญานา- 
 *สัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทําทพิพจักขุที่เปนอชัฌัตตารัมมณธรรม และ 
 อชัฌัตตธรรมใหหนักแนน ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
 ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรมใหเปน 
 อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ราคะที่เปนอชัฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๒๑๔๙] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอธปิติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปน 
 ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย 
      [๒๑๕๐] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธปิติ- 
 *ปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ 
 กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา 
      กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสัง่สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ กระทําทพิพจักขุที่เปนอชัฌัตตธรรมซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ 
 ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พิจารณา 
      บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปน 
 อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๒๑๕๑] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ  โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๑๕๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 



 

      คือ จุติจิตที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอชัฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวฏุฐานะท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน 
 อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย 
 แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๑๕๓] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน 
 โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัย 
 แกผล อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๑๕๔] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร- 
 *ปจจัย 
      คือ จุติจิตที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอัชฌัตตารัมมณ- 
 *ธรรม โดยอนนัตรปจจัย 
      ภวังคที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอัชฌัตตาธัมมณธรรม 
 โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๑๕๕] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยสมนันตร- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดย 
 นิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอชัฌัตตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนอัชฌตัตารัมมณธรรม แก 
 ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๑๕๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอปุนสิสย- 
 *ปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนอชัฌัตตารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม แก 
 ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนสิสยปจจัย 
      [๒๑๕๗] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนา ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๑๕๘] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย- 
 *ปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม 
 ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนา ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม 
 แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอปุนิสสยปจจัย 
      [๒๑๕๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๑๖๐] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๑๖๑] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน- 
 *ปจจัย 
      คือ อนุโลมที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแก 
 โวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๑๖๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยกัมม- 
 *ปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย 



 

      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌตัตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๑๖๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยกมัมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย 
      [๒๑๖๔] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 ทั้งหลาย โดยกมัมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลาย 
 ที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๑๖๕] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย 
      [๒๑๖๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยวิปาก- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย เปนปจจัยโดย ฌาน- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัยโดย อัตถิ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย นัตถิปจจัย เปนปจจัยโดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย 
      [๒๑๖๗] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๒ 
             ในอารัมมณปจจัย                   มี "   ๔ 
             ในอธิปติปจจัย                     มี "   ๓ 
             ในอนันตรปจจัย                    มี "   ๔ 
             ในสมนันตรปจจัย                   มี "   ๔ 
             ในสหชาตปจจัย                    มี "   ๒ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                   มี "   ๒ 
             ในนิสสยปจจัย                     มี "   ๒ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                   มี "   ๔ 
             ในอาเสวนปจจัย                   มี "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                      มี "   ๔ 
             ในวิปากปจจัย                     มี "   ๒ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                    มี "   ๒ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                   มี "   ๒ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                   มีวาระ ๒ 



 

             ในอัตถิปจจัย                      มี "   ๒ 
             ในนัตถิปจจัย                      มี "   ๔ 
             ในวิคตปจจัย                      มี "   ๔ 
             ในอวิคตปจจัย                     มีวาระ ๒ 
                                          พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๑๖๘] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดย กัมมปจจัย 
      [๒๑๖๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๑๗๐] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๑๗๑] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย 
      [๒๑๗๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          มี "   ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย            มี "   ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           มี "   ๔ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                    มี "   ๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                  ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย          มีวาระ ๔ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย            มี "   ๔ 
                                              พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๑๗๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย         กับเหตุปจจัยมีวาระ ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย           กับ ฯลฯ   มี "   ๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย         กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย         กับ ฯลฯ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย            กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย            กับ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒ 
             ในปจจัยทั้งปวง                   กับ ฯลฯ   มี "   ๒ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๑๗๔] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยมีวาระ  ๔ 
             ในอธิปติปจจัย                    กับ ฯลฯ   มี "   ๓ 
             ในอนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในสมนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในสหชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ ฯลฯ 
             ในนิสสยปจจัย                    กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                  กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในอาเสวนปจจัย                  กับ ฯลฯ   มี "   ๓ 
             ในกัมมปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในวิปากปจจัย                    กับ ฯลฯ   มี "   ๒ ฯลฯ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                  กับ ฯลฯ   มี "   ๒ 
             ในอัตถิปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๒ 
             ในนัตถิปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔ 
             ในอวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ   มี "   ๒ 
                                                   พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปญหาวาร จบ 
                    อัชฌัตตารัมมณัตติกะ ที่ ๒๑ จบ 
                    ---------------------- 
                       สนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ 
                           ปฏิจจวาร 
      [๒๑๗๕] อนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 เหตุปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 



 

 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย 
 โผฏฐัพพายตนะ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิสทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร 
 อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ 
 อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมจักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัย 
 โผฏฐัพพายตนะ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ 
 จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร 
 อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
      [๒๑๗๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะ 



 

 เหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๒ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยขันธ 
 ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย 
 อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยอาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม และ 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธขิณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป 



 

 กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ 
 จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ 
 รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ 
      [๒๑๗๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 และอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสน- 



 

 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป 
 กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ 
 อาโปธาตุ 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
 อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอปุาทารูป ที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
 และอาโปธาตุ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
 ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป 
 กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 



 

      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป 
 ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย 
 โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
      สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม 
 อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขนัธที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูป 
 ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร 
 อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ 
      [๒๑๗๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
 ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ 
      [๒๑๗๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทสัสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม 
      พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตุนี้ ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ บทปลายไมม ี
      [๒๑๘๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อธิปติปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาโปธาตุ 
      พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ในอนิทัสสนอปัปฏิฆมูลกะ ดวยเหตุนี้ บทปลายไมม ี



 

      [๒๑๘๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
                 พึงจําแนกหัวขอปจจัยแม ๗ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๘๒] อนิทัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย 
      [๒๑๘๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 สหชาตปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย- 
 *ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ 
      พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๘๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 สหชาตปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิธรรม อาศัยขันธ ๑ 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย 
 หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป อุปาทารูป ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโป- 
 *ธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาโปธาตุ 
      พึงกระทําหัวขอปจจัย ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๘๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปน 



 

 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
 อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
                   พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตุนี ้
      [๒๑๘๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อัญญมัญญปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย 
      คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      [๒๑๘๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 อัญญมัญญปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ 
 ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ 
 อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทยัวัตถุ 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญ 
 ปจจัย 
      คือ มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
      [๒๑๘๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
 มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ 
      [๒๑๘๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
 นิสสยเปนปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจัย 
 เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย 
 เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย 



 

 เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย 
      [๒๑๙๐] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๒๑ 
             ในอารัมมณปจจัย                มี "    ๑ 
             ในอธิปติปจจัย                  มี "   ๒๑ 
             ในอนันตรปจจัย                 มี "    ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย                มี "    ๑ 
             ในสหชาตปจจัย                 มี "   ๒๑ 
             ในอัญญมัญญปจจัย                มี "    ๖ 
             ในนิสสยปจจัย                  มีวาระ ๒๑ 
             ในอุปนิสสยปจจัย                มี "    ๑ 
             ในปุเรชาตปจจัย                มี "    ๑ 
             ในอาเสวนปจจัย                มี "    ๑ 
             ในกัมมปจจัย                   มี "   ๒๑ 
             ในวิปากปจจัย 
             ในอาหารปจจัย                 มี "   ๒๑ 
             ในอินทริยปจจัย                 มี "   ๒๑ 
             ในฌานปจจัย 
             ในมัคคปจจัย                   มีวาระ ๒๑ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                มี "    ๑ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                มี "   ๒๑ 
             ในอัตถิปจจัย                   มี "   ๒๑ 
             ในนัตถิปจจัย                   มี "    ๑ 
             ในวิคตปจจัย                   มี "    ๑ 
             ในอวิคตปจจัย                  มี "   ๒๑ 
                                         พึงนับอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๑๙๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ 
 พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสน- 



 

 *สัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหัวขอปจจัยแม ๗ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะเหตุปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ 
 เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย 
 หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยอาโปธาตุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย 
 ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
      พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ทีเ่ปนอนิทัสสนอปัปฏิฆมูลกะ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปนอนทิสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในอหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขนัธที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
 อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
      ผูมีปญญาพึงยังหัวขอปจจัย ๗ ใหพิสดารดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย- 
 *ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 



 

 มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ 
      พึงยังหัวขอปจจัย ๗ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะใหพิสดารดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมฏุฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปน 
 อุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัย 
 อาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
      พึงยังหัวขอปจจัยแม ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะใหพิสดารดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิธรรม อาศัยขันธที่เปนอนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
      ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธที่เปน 
 อนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ 
 อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป 
 ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรมและอาโปธาตุ 
      ในปจจัยสงเคราะห พึงแจกหัวขอปจจัยทัง้ ๗ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๑๙๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับ สหชาตปจจัย 
      ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ- 
 *ปจจัย 
      คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
 อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย- 
 *ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ- 



 

 *ธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย 
                   พึงแจกหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยเหตุนี้ 
      ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาต- 
 *ปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย 
      ไมใชเพราะกัมมปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ 
 อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ อุปาทา 
 รูปที่เปนอนิทสัสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม 
      พึงแจกกัมมปจจัยแลว กระทําหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยที่ไมใชกัมมปจจัยนัน่เอง 
      ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิก็ดี กฏัตตารูปก็ดี ไมมี พึงกระทําในปญจโวการภพ 
 เทาน้ัน 
      ไมใชเพราะอาหารปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
                   พึงแจกหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยเหตุนี้ 
      ไมใชเพราะอินทริยปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ 
 ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัย 
 มหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ 
                      พึงแจกหัวขอปจจัยทั้งปวง 
      ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                      พึงแจกหัวขอปจจัยทั้ง ๗ 
      [๒๑๙๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใช 
 เพราะฌานปจจัย 
      คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปน 
 อุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ 
                   พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตุนี ้
      [๒๑๙๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย 
      คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก 
 อสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูต 



 

 รูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ 
                   พึงแจกหัวขอปจจัยทั้ง ๗ อยางน้ี 
      ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมอืนกับ ที่ไมใชเหตุปจจัย พึงกระทําใหเต็ม โมหะ ไมมี 
      ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย 
                                                        พึงใสใหเต็ม 
      ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย 
      [๒๒๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                มี  "  ๒๑ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                        มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 มี  "  ๒๑ 
                                                พึงนับอยางน้ี 
                          ปจจนียะ จบ 
      [๒๒๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย              กับเหตุปจจัยมีวาระ ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒๑ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๒๐๒] ในอารัมมณปจจัย              กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยมีวาระ ๑ 
             ในอนันตรปจจัย                        กับ ฯลฯ   มี "   ๑ 
             ในสมนันตรปจจัย                       กับ ฯลฯ   มี "   ๑ 
             ในสหชาตปจจัย                        กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ ฯลฯ 
             ในฌานปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ 
             ในมัคคปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ 
             ในสัมปยุตตปจจัย                       กับ ฯลฯ   มี "   ๑ 
             ในวิปปยุตตปจจัย                       กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ 
             ในอัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ 
             ในนัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๑ 



 

             ในวิคตปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๑ 
             ในอวิคตปจจัย                         กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ 
                                                        พึงนับอยางน้ี 
                        ปจจนียานุโลม จบ 
                          ปฏิจจวาร จบ 
      สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารก็ด ีเหมือนกับปฏิจจวาร สังสัฏฐวารก็ดี 
 สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําในอรูปภูมิเทาน้ัน 
                           ปญหาวาร 
      [๒๒๐๓] อนิทัสสอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขนัธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย 
      [๒๒๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ- 
 *ปจจัย 
      คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
 ที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตุนี้ 
      [๒๒๐๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลพิจารณาเห็นรูป โดยความเปนของไมเทีย่ง โดยความเปนทุกข โดยความ 
 เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปนั้น ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา 
 ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธวิิธญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตัง- 
 *สญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๒๐๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ จักขุ ฯลฯ กาย เสียง กลิ่น รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง 
 ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 



 

      สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ- 
 *ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๒๐๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อารัมมณปจจัย 
      คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น 
      พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน 
      ฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ- 
 *ปจจัย 
      พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว กิเลสทั้งหลายท่ีเคย 
 เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ 
      หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ 
 ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเจโต- 
 *ปริยญาณ 
      อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย อากิญ- 
 *จัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เปนปจจัยแกอทิธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ 
 แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย 
      [๒๒๐๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทํารูปใหนั้นเปนอารมณอยาง 
 หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํารูปใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
 ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๒๒๐๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย เสยีง กลิ่น ฯลฯ 
 บุคคลกระทําโผฏฐัพพะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
 กระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      [๒๒๑๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 



 

      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธปิติ สหชาตาธิปติ 
      ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
 กระทํากุศลกรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ 
      ออกจากฌาน ฯลฯ 
      พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณ 
 อยางหนักแนน ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
      นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย 
      หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ 
 บุคคลกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม- 
 *ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําหทัยวัตถุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ 
 ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น 
      ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัย 
 แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      [๒๒๑๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อธิปติปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย 
      ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ อธิปติ โดยรูปสังคหะ ๓ อยาง 
      [๒๒๑๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อนันตรปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแก 
 มรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม 
 เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล 
 สมาบัติ โดยอนันตรปจจัย 
      [๒๒๑๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 สมนันตรปจจัย เหมือนกับ อนันตรปจจัย 
      [๒๒๑๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย พึงกระทําใหดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร 
      ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย ในปฏิจจวาร 
      ในนิสสยปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร 
      [๒๒๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 



 

 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติ ใหทาน ศีล ฯลฯ 
 อุโบสถกรรม ฯลฯ 
      วรรณสมบัติ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุข 
 ทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๒๑๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติ ฯลฯ กายสมบัติ 
 ฯลฯ สัททสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
      ฤดู ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
 ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ฆาสัตว ทําลายสงฆ 
      จักขุสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ฤดู ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจัยแกศรัทธา 
 แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ 
 โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๒๑๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อุปนิสสยปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ 
      ฯลฯ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ศีล ฯลฯ 
 อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทฏิฐิ 
      บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทกุขทางกาย 
 ฯลฯ โภชนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ 
      ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ศรัทธา ปญญา ราคะ ความปรารถนา 
 สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา ฯลฯ แกมรรค 
 แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย 
      [๒๒๑๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๑๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 



 

      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
 ฯลฯ โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ โทมนสั เกิดขึ้น 
      บุคคลฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ 
      สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขวุิญญาณ กายายตนะ เปน 
 ปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๒๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต 
      ที่เปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย อาโปธาตุ 
 กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      ที่เปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก รูปายตนะและหทัยวัตถุ 
 เปนปจจัยแกขนัธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๒๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทยัวัตถุ 
 ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และหทยัวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม 
 โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก รูปายตนะและจักขายตนะ 
 เปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๒๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกดิกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      [๒๒๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 ปจฉาชาตปจจัย 



 

      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปน 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย 
      พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ อยางน้ี รูปสังคหะ ๓ อยาง 
      [๒๒๒๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อาเสวนปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย 
      อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค 
 โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย 
      [๒๒๒๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
 และกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยกมัมปจจัย 
      [๒๒๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 กัมมปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก 
      ที่เปน สหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย 
      ที่เปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยกมัมปจจัย 
      พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ อยางน้ี ใหเปน สหชาต นานาขณิก โดยเหตุนี้ รูปสังคหะ 
 ๓ อยาง 
      [๒๒๒๙] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขนัธ ๓ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ 
 กฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย ขันธทัง้หลาย เปนปจจัยแก 
 หทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย 
      [๒๒๓๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 



 

 วิปากปจจัย 
      คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย 
      หัวขอปจจัย ๗ พึงใหพิสดารอยางน้ี ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ 
      [๒๒๓๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
      กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย 
      [๒๒๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อาหารปจจัย 
      คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย 
      กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย 
      พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ อยางน้ี พึงกระทํากวฬิงการาหาร 
 ในหัวขอปจจัยทั้ง ๗ 
      [๒๒๓๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อินทริยปจจัย 
      คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอินทริยปจจัย 
      [๒๒๓๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อินทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
 *ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 



 

 อินทริยปจจัย 
      [๒๒๓๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อินทริยปจจัย 
      คือ อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอนิทริยปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา- 
 *รูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย 
      รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อินทริยปจจัย 
      ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ อยางน้ี พึงกระทํารูปชีวิตินทรียใน 
 ที่สุดๆ 
      [๒๒๓๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอนิทริยปจจัย 
      คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยจักข-ุ 
 *วิญญาณ โดยอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรียและกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย 
      [๒๒๓๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 ฌานปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย สัมปยุตตปจจัย 
      คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจัย 
 ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
      [๒๒๓๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ 
 เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย 
      [๒๒๓๙] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทสัสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก 
 ขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย 



 

      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนทิัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย 
 แกกายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย 
      [๒๒๔๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 วิปปยุตตปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตต- 
 *สมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธ 
 ทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ- 
 *ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 กายที่เปนสนิทสัสนสัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย 
      พึงใหหัวขอปจจัยทั้ง ๕ ทีเ่หลือพิสดารอยางน้ี มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต 
      [๒๒๔๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูป โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส 
 เกิดขึ้น 
      เห็นรูปดวยทิพพจักขุ 
      รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๒๔๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ โดย 
 อัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย 
 ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกจักขายตนะ แก 
 รสายตนะ โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ที่เปน 
 อุตุสมุฏฐานรูป เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูต- 
 *รูป ๑ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอุตุสมุฏฐานรูป เปนปจจัยแกอุปาทารูปทัง้หลาย 
 ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย 
 แกมหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
      [๒๒๔๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 



 

 อัตถิปจจัย เหมือนกับ นิสสยปจจัยในปฏิจจวาร 
      [๒๒๔๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป โดยอัตถิปจจัย 
 พึงใหพิสดาร ตลอดถึงพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความ 
 เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น 
      จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย 
      หัวขอปจจัย ๔ ที่เหลือพึงใหพิสดาร เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร ไมมี 
 แตกตางกัน 
      [๒๒๔๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 
 อัตถิปจจัย 
      มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
 และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ 
      ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุ เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป 
 ทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ เปนปจจัยแกอินทรีย และกวฬิงการาหาร 
 โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
      สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อาโปธาตุ เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปน 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ 
 ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเทีย่ง ฯลฯ โทมนสั เกิดขึ้น 
      หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ที่เปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 กายที่เปนอนทิสัสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกาย 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      พึงแจกหัวขอปจจัย ๖ ที่เหลืออยางน้ี พึงกระทํา สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย 
      [๒๒๔๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอตัถิปจจัย 



 

      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
 ที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๒๔๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      คือ ขันธที่เปนอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
 *ฐานรูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทํา ตลอดถึงพวกอสัญญสัตว 
      [๒๒๔๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      [๒๒๔๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอตัถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      ที่เปน สหชาต ไดแก ขันธที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
 เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม พึงกระทํา ตลอดถึงพวก 
 อสัญญสัตว 
      ที่เปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทยัวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และ 
 หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย 
      พึงแจกหัวขอปจจัยทีเ่หลอื 
      [๒๒๕๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอตัถิปจจัย 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 
 โดยอัตถิปจจัย 
      [๒๒๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอตัถิปจจัย 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และจักขายตนะ และจักขุ- 
 *วิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย 
      นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย เหมือนกับ อนันตรปจจัย อวิคตปจจัย เหมือนกับ 
 อัตถิปจจัย 
      [๒๒๕๒] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๗ 
      ในอารัมมณปจจัย                          มี  "   ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๑ 
      ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๑ 



 

      ในสหชาตปจจัย                           มีวาระ ๒๑ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๖ 
      ในนิสสยปจจัย                            มี  "  ๒๑ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                          มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๖ 
      ในปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๗ 
      ในอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๑ 
      ในกัมมปจจัย                             มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย                            มี  "   ๗ 
      ในอาหารปจจัย                           มี  "   ๗ 
      ในอินทริยปจจัย                           มี  "   ๙ 
      ในฌานปจจัย                             มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย                             มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๘ 
      ในอัตถิปจจัย                             มี  "  ๒๕ 
      ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๑ 
      ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๒๕ 
      [๒๒๕๓] ในอธิปติปจจัย     กับเหตุปจจัย       มีวาระ  ๗ 
      ในสหชาตปจจัย           กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑ 
      ในนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย            กับ  ฯลฯ         มีวาระ  ๗ 
      ในอินทริยปจจัย           กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      ในอวิคตปจจัย            กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗ 
      [๒๒๕๔] ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย อตัถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุปจจัย 
 มีวาระ ๗ 
      ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับ 



 

 เหตุปจจัย มีวาระ ๗ 
      ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และ 
 อวิคตปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุ 
 ปจจัย มีวาระ ๗ 
      ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย  อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุ- 
 *ปจจัย มีวาระ ๗ 
      ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อัตถิปจจัย และ 
 อวิคตปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย สัมปยุตตปจจัย 
 อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กบัเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
      ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคต- 
 *ปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๗ 
      ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย 
 อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กบัเหตุปจจัย มีวาระ ๑ 
                     พึงนับคณวารทั้งหมดอยางน้ี 
                           อนุโลม จบ 
      [๒๒๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมโดย 
 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
 สหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย 
 เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อปุนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน 
 อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย 



 

 อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย 
 โดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย เปน 
 ปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
 เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัม- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัม- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทสัสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย 
 เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กมัม- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจัย 
      อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาต- 
 *ปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริย- 
 *ปจจัย 
      [๒๒๕๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต 
      [๒๒๕๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสน- 



 

 *อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนทิัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย 
      อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอปัปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  โดยสหชาตปจจัย 
      [๒๒๖๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก 
 อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
      มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต 
      [๒๒๖๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน- 
 *สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย 
 ปุเรชาตปจจัย 
      [๒๒๖๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย                         มีวาระ ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย                         มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                        มีวาระ ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                       มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๒๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย                         มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย                       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย                       มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย                          มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย                         มี  "  ๒๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย                        มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย                        มี  "  ๒๓ 
             ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย                          มี  "  ๒๕ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย                          มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย                       มี  "  ๒๔ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย                       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย                          มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                          มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                          มี  "  ๒๕ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย                         มี  "   ๙ 
      [๒๒๖๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย                   กับปจจัยที่ไมใช 
 เหตุปจจัย มีวาระ ๒๒ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๙ 
      [๒๒๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยและปจจัยที่ไม 
 ใชอารัมมณปจจัย มีวาระ ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ       มีวาระ ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชนสิสยปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ ฯลฯ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ 
             ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
                                                         พึงนับอยางน้ี 
                            ปจจนียะ จบ 
      [๒๒๖๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัยมีวาระ  ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 



 

             ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปเุรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  " ๗ ฯลฯ 
             ในปจจัยทั้งปวง                      กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชสมัปยตุตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิปปยตุตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
             ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
             ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      [๒๒๖๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย      กับเหตุปจจัย  สหชาตปจจัย 
      นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย                           มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      แมในที่นี้ ฯลฯ 
      ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย                  กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย                  กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย 
      [๒๒๖๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย 
      นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย มีวาระ ๑ 
      ในปจจัยทั้งปวง                             กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๑ 
      ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      พึงนับอยางน้ี 
                       อนุโลมปจจนียะ จบ 
      [๒๒๖๘] ในอารัมมณปจจัย         กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓ 
      ในอธิปติปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
      ในอนันตรปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในสมนันตรปจจัย                        กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในสหชาตปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑ 
      ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี  "   ๖ 
      ในนิสสยปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑ 
      ในอุปนิสสยปจจัย                        กับ ฯลฯ       มี  "   ๓ 
      ในปุเรชาตปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "   ๖ 



 

      ในปจฉาชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในอาเสวนปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในกัมมปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในวิปากปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในอาหารปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในอินทริยปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "   ๙ 
      ในฌานปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในมัคคปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "   ๗ 
      ในสัมปยุตตปจจัย                        กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในวิปปยุตตปจจัย                        กับ ฯลฯ       มี  "   ๘ 
      ในอัตถิปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๕ 
      ในนัตถิปจจัย                             กับ ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในวิคตปจจัย                             กบั ฯลฯ       มี  "   ๑ 
      ในอวิคตปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๕ 
                                                       พึงนับอยางน้ี 
                                          ปจจนียานุโลม จบ 
                                             ปญหาวาร จบ 
                            สนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ ที่ ๒๒ จบ 
                             อนุโลมติกปฏฐาน ภาคปลาย จบ 
                                                 --------------- 
 


