พระอภิธรรมปฎก
เลม ๙
มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เหตุทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ อโลภะ อโมหะ อาศัยอโทสะ
อโลภะ อโทสะ อาศัยอโมหะ โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโทสะ โทสะ
อาศัยโมหะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเหตุธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย

พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โมหะ อาศัยโทสะ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
และเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ และเหตุธรรม
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒ และอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
และโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ และอโลภะ ฯลฯ
[๒] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
ทิ้งรูปภูมิเสีย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ในอรูปภูมิเทานั้น
เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี พึงกระทําใหบริบูรณ อาศัยมหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย นี้เปน
ขอที่ตางกัน
เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย
มีมหาภูตรูปทั้งหมดตลอดถึงอสัญญสัตว
เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย
เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย ปฏิสนธิไมมี แมในภูมิทั้งสอง
เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย ฯลฯ
เพราะอวิคตปจจัย
[๓] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙ พึงนับอยางนี้

อนุโลมปฏฐาน จบ
[๔] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๕] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ นเหตุธรรม
อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหมด
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม และขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุ*ธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯ
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย พึงกระทําใหบริบูรณ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสย*ปจจัย
[๖] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย

โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และนเหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
นเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ในอรูปภูมิ โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรมและเหตุธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม และ
นเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรมและนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และอโทสะ อโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
นเหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และโลภะ
พึงผูกจักรนัย

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๗] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
[๘] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๙] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย มี ๙ นัย
[๑๐] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๑] ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหา*ภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สวนพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๒] ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร*สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
[๑๓] ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ซึ่งเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ในอเหตุก*ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป
ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
เหมือนที่ไมใชปุเรชาตปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ในอรูปภูมิเทานั้น ฯลฯ
ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย 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 ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร หัวขอปจจัย เมื่อมหา*ภูตรูปทั้งหลายจบแลว พึงกระทําวา "อาศัยหทัยวัตถุ" อายตนะ ๕ ยอมได
ในอนุโลมก็ดี ในปจจนียะก็ดี ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงทําใหบริบูรณ รูปภูมิไมมี มีแตอรูปภูมิเทานั้น
ปญหาวาร
[๑๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย คือ อโลภะ
เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ โดยเหตุปจจัย โทสะ เปนปจจัยแกโมหะ

โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธและจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๘] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะ
ปรารภเหตุธรรม
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ๑- สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซึ่งกุศล*กรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
๒- พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลว ทีเ่ ปนเหตุธรรม
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน
@๑. หมายความวา บาลีตอนที่ ๑ ๒. หมายความวา บาลีตอนที่ ๒
นเหตุธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนเหตุธรรม โดยเจโต-

*ปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะกิริยา เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะกิริยา อากิญ*จัญญายตนกิริยา เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะเปน ปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณ*ปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริย*ญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
พึงยกเอาเฉพาะขอความในบาลีตอนที่ ๑ วา "บุคคลใหทาน" เทานั้น
มาใสในที่นี้ แตใหตัดอาวัชชนะออกเสีย และขอที่วา "รูปายตนะ
เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ" นี้
ก็ใหตัดออก
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศล*กรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น เหตุธรรมทั้งหลายและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
พึงยกเอาขอความที่ตั้งอยูในบาลีนั้นมาใสที่นี้ ใหเหมือนกับขอความใน
บาลีตอนที่ ๒
เหตุธรรมและนเหตุธรรมเปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ เพราะ
ปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๑๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหหนักแนน เหตุธรรม
ทั้งหลาย เกิดขึน้

ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา "บุคคลใหทานแลว"
มาใสใหพิสดาร จนถึงคําวาขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ พึงยกเอาขอความ
ตามบาลีขางตนมาใส จนถึงหทยวัตถุ และขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา เพราะ
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม
และเหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้
พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่ง

สมไวแลวในกาลกอน จนถึงหทยวัตถุ และขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม มาใส
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอธิปติปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุ*ธรรม เกิดขึ้น
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
[๒๐] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุมูลกนัย เปนอยางเดียวกันทั้ง ๓

เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อนันตรปจจัย
[๒๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยสมนันตรปจจัยเหมือน
กับอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย ทั้ง ๒ ปจจัยนี้เหมือนกับ
ปจจยวาร
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ใน
ปจจยวาร
[๒๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรรูปนิสสย ปกตูปนิสสย
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ
ปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ
เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ
ปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ เหมือนกับอุปนิสสยปจจัย ตอนที่ ๒
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อุปนิสสยปจจัย
[๒๓] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัย-

*วัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาต*ปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
โดยปุเรชาตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๔] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๒๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอาเสวนปจจัย เหมือน

กับอนันตรปจจัย
[๒๖] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบาก*ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*เหตุทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบาก*เหตุทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบาก*ขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๒๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อโลภะ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ โดย
วิปากปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ในวิปากวิภงั ค เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๘] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุ
ทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ

ทั้งหลาย แกเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอินทริยปจจัย ในเหตุ*มูลกนัย มีหัวขอปจจัย ๓
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อินทริยปจจัย
อินทริยปจจัย พึงใหพิสดารอยางนี้ และมีหัวขอปจจัย ๙
[๓๐] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยฌานปจจัยมี ๓ นัย
[๓๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
ใน ๒ ปจจัยนี้ มีหัวขอปจจัย ๙
[๓๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต*ปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกเหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย

ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธท้งั หลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๓] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย คือ อโลภะ
เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยอัตถิปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ แกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพ*จักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ จักขายตนะ
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดย
อัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง

ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ แกเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสธาตุ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัย
แกอโทสะ แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอโทสะ อโมหะ
โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมและหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ที่เกิดรวมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย

ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ แกอโทสะ แกอโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ แกโมหะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอโมหะและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย โลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๓๔] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย มี " ๙
ในสหชาตปจจัย มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓

ในอาหารปจจัย มี " ๓
ในอินทริยปจจัย มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
ผูมีปญญาพึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๓๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม ปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย

ปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๓๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย

มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๓
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
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 " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
เหตุทุกะ จบ
สเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม ใน

ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา

ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
[๔๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ

อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
[๔๒] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
[๔๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุก*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
ปจจัยเหลานี้ พึงกระทําเปนหัวขอปจจัย ๕ เหมือนกับเหตุปจจัย

ไมมีแตกตางกัน
[๔๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุก*ธรรม อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะกัมมปจจัย

ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ เพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ เพราะฌานปจจัย
ฯลฯ เพราะมัคคปจจัย
ฌานปจจัยก็ดี มัคคปจจัยก็ดี เหมือนกับสหชาตปจจัย พาหิรรูป มหา*ภูตรูป ไมมี
ฯลฯ เพราะสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะอัตถิปจจัย
ฯลฯ เพราะนัตถิปจจัย
ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๔๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙

ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๔๗] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําทั้งหมด ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๔๘] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิ*ขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม และมหา*ภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
[๔๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
เหมือนกับสหชาตปจจัย ในอนุโลม
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย
[๕๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต-

*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิ*ขณะ ทีเ่ ปนสเหตุกธรรม ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงใหพิสดาร ตลอดถึงอสัญญสัตว สเหตุกธรรม
อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัย*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม และมหา-

*ภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัย*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
[๕๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
[๕๒] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
[๕๓] ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี
[๕๔] อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย
[๕๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ

อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๕๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๕๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๕๘] ในอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๒
ในอินทริยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในฌานปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ปจจัยนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
สเหตุกมูลกะนัยเหมือนกับปฏิจจวาร
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวารนั่นเอง
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ

เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุธรรม
เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัย*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัย ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
[๖๐] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ อาศัย ขันธ ๒
[๖๑] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
ในอธิปติปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ เฉพาะในปวัตติกาลเทานั้น
[๖๒] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
[๖๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย คือ
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัย จักขายตนะ กายวิญญาณ
อาศัย กายายตนะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัย โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัย มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัย
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๖๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญ*ปจจัย ฯลฯ

ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๖๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙ พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๖๖] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม
และโมหะ อาศัยหทยวัตถุ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ
ฯลฯ
[๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียา จบ
[๖๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้

ปจจนียานุโลม จบ
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๗๐] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
คลุกเคลากับโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สหรคตธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๗๑] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับ
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
คลุกเคลากับโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต

ดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๗๒] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
[๗๓] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ
[๗๔] ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึน้
เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิปาก
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ เพราะฌานปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๗๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖ ฯลฯ
ในวิปากปจจัย
มี " ๒
ในอาหารปจจัย
มี " ๖
มี " ๖
ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในมัคคปจจัย
มี " ๕

ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๗๖] อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา
กับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ
[๗๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๗๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย 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
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๗๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒

ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๘๐] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๘๑] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศล*กรรมนั้น

บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล
กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายทีเ่ คยเกิดขึ้น
แลวในกาลกอน ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสเหตุกธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ โดยอารัมมณ*ปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึน้
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม และ
โมหะ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน

อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอเหตุกธรรม กิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุกธรรม และ
โมหะ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลผูจิตของบุคคลรูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอเหตุกธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึน้
โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
อเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึน้
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย

อุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ
อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เกิดขึ้น
[๘๒] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ฯลฯ ผล ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํา
นิพพานใหหนักแนนแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย

อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอเหตุก*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๘๓] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู
เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิด
กอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยวิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอปุ ปตติจิต ที่เปนอเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอเหตุกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิด
กอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย

อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญ
 จวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจติ ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอปุ ปตติจิตที่เปนสเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนสเหตุกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิด
หลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่
เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่
เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะที่เปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ

อเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่
เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
[๘๔] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย
เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร
ปจจัยสงเคราะหในที่นี้ ไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ในปฏิจจวาร
ปจจัยสงเคราะหในที่นี้ ไมมี
[๘๕] ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัย
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
โมหะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดย
อุปนิสสยปจจัย
สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ และโมหะ เปน

ปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ
โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
สุขทางกาย ฯลฯ และโมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา
แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย*ปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย และโมหะ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดย
อุปนิสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุก*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย

วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๘๖] อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว อารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกั ขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ
โดยปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากที่เปนสเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
สเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
[๘๗] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิด
ภายหลัง และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๘๘] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย
เหมือนกับ อนันตรปจจัย
อาวัชชนะก็ดี ภวังคก็ดี ไมมี ในอาเสวนปจจัย พึงเวนหัวขอ
ปจจัยทั้ง ๙
[๘๙] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยกัมม*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย
อเหตุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต-

*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๙๐] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธท้งั หลายที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปาก*ปจจัย
[๙๑] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลาย ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๙๒] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุตฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกาย*วิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อินทริยปจจัย
[๙๓] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ

และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๙๔] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
[๙๕] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย
เหมือนกับสัมปยุตตปจจัย ในปฏิจจวาร
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๖
[๙๖] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา*รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา*รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดย
วิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม
และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุก
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย

มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตต*ปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตต*ปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๙๗] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ
๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๕ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย

อัตถิปจจัย ปฏิสนธิ พึงกระทําตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน
อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุก*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธ

ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโทสะ เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และรูป*ชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ
อเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย

โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๙๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในอธิปติปจจัย มี " ๔
ในอนันตรปจจัย มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย มี " ๙
ในสหชาตปจจัย มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖
ในนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย มี " ๔
ในอาหารปจจัย มี " ๔
ในอินทริยปจจัย มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๙๙] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย

สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ
อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
[๑๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย

กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๐๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในฌานปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้

ปจจนียานุโลม จบ
สเหตุกทุกะ จบ
เหตุสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๓] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเหตุสัมปยุตตธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงใหพิสดาร ดวยเหตุนี้ เหมือนกับสเหตุกทุกะ ไมมีแตกตางกัน
เหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
เหตุสเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๔] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัย โลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมเปนที่ทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนสเหตุก*ธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม และธรรมทีเ่ ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม และธรรมทีเ่ ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม และ
เหตุธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรมและธรรม
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือขันธ ๓ และอโทสะอโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแต
ไมใชเหตุธรรม และอโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงใหพสิ ดารอยางที่กลาวมาแลว

[๑๐๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในอธิปติปจจัย มี " ๙
ในอนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙
ในอวิคตปจจัย มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๐๖] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ใหบริบูรณ
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๑๐๗] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนสเหตุก*ธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรม
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม และธรรมทีเ่ ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะกัมมปจจัย
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
[๑๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๐๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๑๐] ในเหตุปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร

ปญหาวาร
[๑๑๑] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ โดยเหตุปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย
พึงใหพิสดาร
[๑๑๒] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรม
นั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
กิเลสที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลว
ในกาลกอน
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธ*ญาณแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ
แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน ไมมี
แตกตางกัน
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน
ไมมแี ตกตางกัน
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เหตุธรรม
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และ

ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เหตุธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
[๑๑๓] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปน
อารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมเปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุก*ธรรมเปนปจจัยแก สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุ
ธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุก*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถ*กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน

พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ฯลฯ แลวพิจารณากระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลวยอมยินดียอ มเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความดีนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งเหตุธรรม และ สเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอ
ความตามบาลีตอนตนนั่นเอง
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุ*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุ*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือน
ขอความตามบาลีตอนตนนั่นเอง
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยอธิปติปจจัย

มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทงั้ หลายที่เปนสเหตุก*ธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรม และสเหตุกธรรม และ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
[๑๑๔] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธเปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปน

ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู
สเหตุกนเหตุมูลกนัย แมทงั้ ๓ เปนเชนเดียวกัน
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรมโดย
อนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุ
ธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตร
ปจจัย
[๑๑๕] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
ทั้ง ๓ ปจจัยเหมือนกับเหตุปจจัย ในปฏิจจวาร
[๑๑๖] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแต
ไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูลทั้งหลาย แหงหัวขอปจจัยทั้งหลาย แมทั้ง ๒ เหลานี้
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ทํา
ลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
ในสเหตุมูลกนัย พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้ ที่เหลือนอกนั้น มีหัวขอ
ปจจัย ๒
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุกธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล ๒
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๑๗] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย
[๑๑๘] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม

ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ซึ่งเปนวิบาก โดย
กัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวิบาก
ขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๑๑๙] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อโลภะที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกอโทสะ อโมหะ โดยวิปากปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ ฯลฯ
พึงใหพิสดาร เหมือนกับเหตุปจจัย พึงกําหนดวา วิบากทั้ง ๙ นัย
[๑๒๐] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
[๑๒๑] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
พึงกําหนดวา อินทรีย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ใหบริบูรณ
[๑๒๒] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรม

ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
[๑๒๓] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจัย
เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๑๒๔] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลมจบ
[๑๒๕] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต

ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุก
ธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ เหตุธรรมและสเหตุกธรรม และ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๒๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๒๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๒๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
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 " ๙
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 " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
เหตุสเหตุกทุกะ จบ
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๙] ธรรมที่เปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงใหพิสดารเหมือนกับ เหตุสเหตุกทุกะ ไมมีแตกตางกัน
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
นเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๓๐] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุ*สเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป

กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม
และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๓๑] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม

เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ พึงจําแนกอยางนี้
[๑๓๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๓๓] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุก*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะไมมี
[๑๓๔] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตุนสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ
[๑๓๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๓๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย

กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๓๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑ ฯลฯ

ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
แมในสหชาตวาร ก็พึงนับอยางนี้
ปฏิจจวาร
[๑๓๘] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิ*ขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธท้งั หลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ปจจัยสงเคราะห มี ๓ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทําให
บริบูรณ ฯลฯ
[๑๓๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ฯลฯ

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๑๔๑] นเหตุสเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๔๒] ในเหตุปจจัย
มีหวั ขอปจจัย ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
อนุโลม จบ
[๑๔๓] นเหตุอเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
นเหตุอเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๔๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มีหวั ขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ปจจนียะ จบ
การนับ ๑ อยางแมที่ยังเหลือ พึงนับอยางนี้
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร

[๑๔๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรม
นั้น
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลวพิจารณาผล กิเลสทีล่ ะแลว ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุ*สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตัง*สญาณ โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุ*อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแก อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากที่เปนนเหตุ-

*อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอารัมมณ*ปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณ*ปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
[๑๔๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทาน สมาทานศีลแลวกระทํากุศล*กรรมนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ออก
จากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว พิจารณา กระทําผลใหหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น

ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุก*ธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุก*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุก*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติ*ปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพาน
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุ
อเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๑๔๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตร
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแก โคตรภู ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแก ผลสมาบัติ โดยอนันตร*ปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนนเหตุ
อเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ภวังคที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรมเปนปจจัย แกวุฏฐานะที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก

ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก อุปปตติจิตที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก วุฏฐานะที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
[๑๔๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดย
สมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ในที่นี้ปจจัยสงเคราะห ไมมี พึงกระทําหัวขอปจจัย ๗
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๖
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
พึงกระทําปวัตติ และ ปฏิสนธิ หัวขอปจจัย ๗ ในที่นี้ปจจัยสงเคราะห
ไมมี
[๑๔๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน
ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลาย
สงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกความ
ปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา เปนปจจัยแกสุขทางกาย แก
ทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ศีล ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก สุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย

โดยอุปนิสสยปจจัย
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก สุขทางกาย แกทุกข
ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแก
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
แลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ
ปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๕๐] นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุ*อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย

นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุ*สเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลาย
ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๑๕๑] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
[๑๕๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุกสเหตุธรรม โดย
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู
เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย
[๑๕๓] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยกัมม
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย

นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรมที่เปนวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เปนวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต
ขันธและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๑๕๔] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย
วิปากปจจัยมี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัยมี ๑ นัย
[๑๕๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอาหาร
ปจจัย มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๑๕๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอินทริย
ปจจัย มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย

ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อินทริยปจจัย
[๑๕๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยฌาน
ปจจัย พึงกระทําทั้ง ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
[๑๕๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย
สัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ใน*ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ปฏิ
สนธิ
[๑๕๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดย*วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุก
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ

ทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
[๑๖๐] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุ*กธรรมโดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากที่เปนนเหตุ*สเหตุกธรรม เกิดขึ้น

นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และ
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๑๖๑] ในอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๗
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๓

ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๖๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุก*ธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปน
ปจจัยโดยอินทริยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก*ธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก*ธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหาร*ปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๑๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖

ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๕
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๖๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
นเหตุสเหตุกทุกะ จบ
สัปปจจยทุกะ
ปฏิจจวาร

[๑๖๖] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๖๗] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๑๖๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
อนุโลม จบ
[๑๖๙] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ
[๑๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๑
ปจจนียะ จบ
[๑๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย

กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๑๗๓] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปจจยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
[๑๗๔] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย ฯลฯ
ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให
พิสดารอยางนี้
ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๑ เทานั้น
ปญหาวาร
[๑๗๕] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๗๖] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล กิเลสที่ละ
แลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปจจยธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสัปปจจยธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ

รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๑๗๗] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ อยางหนัก
แนน แลวพิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณ อยางหนักแนน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรม
ใหเปนอารมณ อยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณ อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัปปจจยธรรมเปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํา
นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผลโดยอธิปติ*ปจจัย
[๑๗๘] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอนันตร*ปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย อุปนิสสยมูล มีหัวขอปจจัย ๒
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
ปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๑ เทานั้น
[๑๗๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑

ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๑
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
มี " ๑
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๘๐] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดย
อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๒ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๑
กับ ฯลฯ
พึงนับอยางนั้น
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๘๓] ในอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สัปปจจยทุกะ จบ
สังขตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๔] สังขตธรรม อาศัยสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังขตธรรม

ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ทุกะนี้ พึงกระทําเหมือนสัปปจจยทุกะ ไมมีแตกตางกัน
สังขตทุกะ จบ
สนิทัสสนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๕] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ*เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปที่เปน
สนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสน*ธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๘๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ
[๑๘๗] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑

ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูต*รูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสน*ธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ฯลฯ พึงกระทําทุกปจจัย
[๑๘๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๓
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑

ในวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๘๙] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน*รูป อุตุสมุฏฐานรูป
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
สนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุทุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
พึงกระทําอยางนี้ทกุ ปจจัย
[๑๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๑๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๙๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๑
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ
ในฌานปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
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
ปจจยวาร
[๑๙๓] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ แมนอกนี้

[๑๙๔] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ
[๑๙๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
อนุโลม จบ
[๑๙๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ*เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ แมนอกนี้ ฯลฯ
[๑๙๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๑๙๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๙๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ปจจนียานุโลม จบ
แมนิสสยวาร ก็พึงกระทําอยางนี้
สังสัฏฐวาร
[๒๐๐] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ
[๒๐๑] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
ทั้งหมดนี้ พึงแจกกับดวยจํานวนปจจัยรวมกัน อยางที่กลาวมาแลว
แมสัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับสังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๒๐๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ*และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม
โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๐๓] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส

เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล พิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ กาย เสียง หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสน*ธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญ*จัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ สัททายตนะ เปนปจจัย
แกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๒๐๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอธิปติ
ปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทํารูปที่เปน
อนิทัสสนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ
เกิดขึ้น

อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลาย
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดย
อธิปติปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม
และอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
[๒๐๕] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค เนวสัญญา*นาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
[๒๐๖] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยสมนันตร*ปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๓ นัย

[๒๐๗] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาซึ่งความถึงพรอมแหง
วรรณะ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม
ความถึงพรอมแหงวรรณะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๐๘] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
สนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแกรูปายตนะ

และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยปุเรชาต*ปจจัย
[๒๐๙] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายที่เปนอนิทสั สนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายที่เปนสนิทสั สนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายที่เปนสนิทสั สนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาต*ปจจัย
[๒๑๐] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอาเสวน*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ
[๒๑๑] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยกัมม*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมป*ยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปน
อนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก พึงใหพิสดาร
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก พึงใหพิสดาร
[๒๑๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยวิปาก*ปจจัย

มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทํากวฬิงการาหาร
ในหัวขอปจจัยแมทั้ง ๓
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทํารูปชีวิตินทรีย
ในหัวขอปจจัยแมทั้ง ๓
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
[๒๑๓] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทสั สนธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทสั สนธรรม ที่เกิดภายหลัง
เปนปจจัยแกกายที่เปนสนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนิทสั สนธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย

ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทสั สนธรรม ที่เกิดภายหลัง
เปนปจจัยแกกายที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๑๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดย*อัตถิปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสน*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปน
ปจจัยแกกายทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายที่เปนอนิทัสสนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแก กฏัตตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก

สนิทัสสนรูป โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนสนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายที่เปนสนิทัสสนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม
โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
สนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือปุเรชาต ไดแกรูปายตนะและหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอัตถิ*ปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๒๑๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑

ในนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในฌานปจจัย
ในมัคคปจจัย
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๒๑๖] สนิทสั สนธรรม เปนปจจัยแกอนิทสั สนธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
สนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย

[๒๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๒๑๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๑๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๓
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ปจจนียานุโลม จบ
สนิทัสสนทุกะ จบ
สัปปฏิฆทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๒๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป

๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย โผฏฐัพพายตนะ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ
อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัย
อาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
อาศัยอาโปธาตุ
จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อาศัยอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน

สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ
จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัย
อาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆ*ธรรม และอาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนสัปปฏิฆธรรม
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏ*ฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
จักขายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัย
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
[๒๒๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
[๒๒๒] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติ-

*ปจจัย พึงเวนปฏิสนธิ และกฏัตตารูป
ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด
[๒๒๓] ฯลฯ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูต
รูป ๒ ฯลฯ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆ*ธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ พึง
กระทําอัชฌัตติกพาหิรมหาภูตรูปเหลานี้
สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และ
อาโปธาตุ
ฯลฯ เพราะนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๒๒๔] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙

ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๒๕] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย มี ๓ นัย
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆ*ธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อัปปฏิฆมูลกะนัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ แมนอกนี้ แมในปจจัย
สงเคราะห ก็พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ อัชฌัตติกและพาหิรมหาภูตรูปทั้งหมด
ผูมีปญญารูแลว พึงกระทํา
[๒๒๖] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย ฯลฯ

ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๒๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ปจจนียะ จบ
[๒๒๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๒๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๑

ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๒๓๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย มี ๓ นัย
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
หัวขอปจจัย ๕ ที่เหลือ เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๓๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ
ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๒๓๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
มี " ๓
ในอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓

ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
แมการนับปจจนียะ ก็พึงกระทําอยางนี้
แมนิสสยวารก็เหมือนกับปจจยวาร
แมในสังสัฏฐวารทั้งหมด ก็มีหัวขอปจจัย ๑
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย ก็มีหัวขอปจจัย ๑ เทานั้น
แมวาระทั้งสอง ก็พึงกระทํา
ปญหาวาร
[๒๓๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๓๔] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แก

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ
แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขม แลว รูซึ่งกิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ
กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปน
ปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๒๓๕] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคล กระทํา
โผฏฐัพพะทั้งหลายใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรม
ทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว กระทําฌาน
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย

หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ บุคคล
กระทํากวฬิงการาหารใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดย
อธิปติปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปน อัปปฏิฆธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
[๒๓๖] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
[๒๓๗] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยสมนันตร
ปจจัย
[๒๓๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาต
ปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๒๓๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ
เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ
โภชนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๔๐] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาต
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
ชีวิตินทริย อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ
และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๔๑] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยปจฉาชาต
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายที่เปนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่

เปนสัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่
เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
พึงกระทํามูลแหงหัวขอปจจัยทั้ง ๒
[๒๔๒] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาเสวน
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ โวทาน
เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย
[๒๔๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดย
กัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
วิปากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดย
กัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ
[๒๔๔] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อัปปฏิฆธรรมที่เปนวิบาก ฯลฯ มี ๓ นัย
[๒๔๕] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอัปปฏิฆธรรม
นี้ โดยอาหารปจจัย
หัวขอปจจัยทั้ง ๒ ที่เหลือนอกนั้นพึงกระทํา ปฏิสนธิ กวฬิงการาหาร

พึงกระทําแมในหัวขอปจจัยทั้ง ๒ ในบทเบื้องปลาย
[๒๔๖] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
พึงกระทําชีวิตินทรีย แมในหัวขอปจจัย ๓ ในบทเบื้องปลาย
สัปปฏิฆธรรมและอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดย
อินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรียและจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย และกายวิญญาณ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
[๒๔๗] ฯลฯ เปนปจจัยโดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
[๒๔๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตต
ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต*ปจจัย หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
อัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๔๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๑ นัย หัวขอปจจัยขอแรกเหมือนกับปฏิจจวาร
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกอาโปธาตุ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดย
อัตถิปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกอิตถินทรีย แกกวฬิงการาหาร โดยอัตถิ
ปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตว
ทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะเปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
อัตถิปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒
และอาโปธาตุ โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย

ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยนัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายทีเ่ ปนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุเปนปจจัยแกมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆ
ธรรม โดยอัตถิปจจัย อาโปธาตุ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย อาโปธาตุ เปน
ปจจัยแกจักขายตนะ แกโผฏฐัพพายตนะ โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแก
กายที่เปนสัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และทีเ่ ปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร
ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิง*การาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิ*ปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และ

อัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดย
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูต*รูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกาย*วิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และ
อัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๕๐] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑

ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๒๕๑] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
สหชาตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดย
อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดย
สหชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และ
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย
[๒๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๒๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๕๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔

พึงนับอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใช
เหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ปจจนียานุโลม จบ
สัปปฏิฆทุกะ จบ
รูปทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๕๕] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ มหา*ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปธรรม ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปธรรม และมหาภูต*รูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย

ฯลฯ
[๒๕๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " 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
อนุโลม จบ
[๒๕๗] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒
ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ไมใชเพราะเหตุปจจัย พึงกําหนด หัวขอปจจัย ๙ วาเปนอเหตุกะ

[๒๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๒๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
กับ ฯลฯ
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอินทริยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙

ในฌานปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๒๖๑] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ
หัวขอปจจัยที่เหลือนอกนัน้ พึงจําแนกเปน ปวัตติ ปฏิสนธิ อยางนี้
[๒๖๒] อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๒๖๓] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓

ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๖๔] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย พึงกระทําปวัตติ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปธรรม ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปธรรมและมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอเหตุกะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัย*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ
[๒๖๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๒๖๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓ ฯลฯ
พึงกระทําใหหมด
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๖๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
พึงกระทําใหหมด
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๒๖๘] อรูปธรรม คลุกเคลากับอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

ปฏิสนธิ
[๒๖๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
ปจจนียะก็ดี การนับทั้ง ๓ ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ทั้งหมดพึงกระทําอยาง
ที่กลาวมาแลว มีหัวขอปจจัย ๑ เทานั้น
ปญหาวาร
[๒๗๐] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๒๗๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย โผฏฐัพพา*ยตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกปุพเพนิวาสา*นุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ แลวพิจารณาผล
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ

กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอรูปธรรม โดยเจโต*ปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริย*ญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๒๗๒] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทํา
กวฬิงการาหารใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ
เกิดขึ้น
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนอรูปธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว ยอมยินดี ฯลฯ ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
[๒๗๓] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ที่เกิดหลังๆ และแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย

ในที่นี้ปจจัยสงเคราะหไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
ในที่นี้ปจจัยสงเคราะหไมมี
[๒๗๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ
ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผล สมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน
ฯลฯ ศีล ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกายแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๗๕] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กวฬิง*การาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๗๖] อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๒๗๗] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปน อรูปธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ
[๒๗๘] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยกัมมปจจัย

มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบาก*ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา*รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๒๗๙] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๒๘๐] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
[๒๘๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
รูปธรรมและอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ
[๒๘๒] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย

[๒๘๓] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัย แก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกาย
นี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๘๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม โดย
อัตถิปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และกวฬิง*การาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑
ที่เปนอรูปธรรม ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๒๘๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗

ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๖
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๒๘๖] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย

รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
[๒๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๒๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
พึงนับอยางนี้

อนุโลม จบ
[๒๘๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗
ปจจนียานุโลม จบ
รูปทุกะ จบ
โลกิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๙๐] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนโลกุตตรธรรม
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนโลกุตตรธรรม และมหา*ภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๒๙๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒

ในสมนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในอาหารปจจัย
มี " ๕
ในอินทริยปจจัย
มี " ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๕
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๒
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
อนุโลม จบ
[๒๙๒] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ฯลฯ
[๒๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในอาเสวนมูลกนัย ในโลกุตตระ ในสุทธกอรูปภูมิ พึงกําหนดคําวา
วิบาก สวนที่เหลือนอกนั้น พึงกระทําตามปรกติ
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหวั ขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๒๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
บทที่ไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๙๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๒๙๖] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตต-

*สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
ที่เปนโลกิยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ ขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนโลกุตตรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๒๙๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๔
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๔

ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
อนุโลม จบ
[๒๙๘] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึง
อสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๒๙๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในโลกุตตระ ในอรูปภูมิ พึงกําหนดวาวิบาก
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๐๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
บทที่วาไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๐๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สังสัฏฐวาร
[๓๐๒] โลกิยธรรม คลุกเคลากับโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม คลุกเคลากับโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สังสัฏฐวารพึงใหพิสดารอยางนี้ พรอมดวยการนับ มีหัวขอปจจัย ๒
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๓๐๓] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย
[๓๐๔] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละ*แลว พิจารณากิเลสที่ขม แลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนโลกิยธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนโลกิยธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพานเปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค พิจารณาผล
พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนโลกุตตร*ธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๓๐๕] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ

ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโปสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนโลกิยธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา*ความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแก*สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํา*มรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
[๓๐๖] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ทีเ่ กิดหลังๆ ฯลฯ อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม
เปนปจจัยแกโวทาน โดยอนันตรปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค

อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจาก
นิโรธเปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มรรค เปนปจจัย
แกผล ผลเปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕
ปจจัยสงเคราะห ไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
[๓๐๗] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปน
โลกิยธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่
เปนโลกิยธรรม ฯลฯ แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล เปนปจจัยแกวบิ าก โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัย
แกปฐมมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัย
แกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรคเปนปจจัยแกทุติยมรรค
โดยอุปนิสสยปจจัย ตติยมรรคเปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรค
แลวยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลวพิจารณาเห็นสังขาร
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
มรรคของพระอริยะเหลานั้น ฯลฯ เปนปจจัยแกความฉลาดในฐานะ
และอฐานะ โดยอุปนิสสยปจจัย ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุขทางกาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๐๘] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๐๙] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
นี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๑๐] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย อนุโลม
เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดย

อาเสวนปจจัย
[๓๑๑] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธทงั้ หลาย โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม
โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๑๒] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขนั ธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๓] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๔] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอินทริยปจจัย
พึงกระทําปฏิสนธิ จักขุนทรียเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรียเปนปจจัย
แกกายวิญญาณโดยอินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรียเปนปจจัย แกกฏัตตารูปทั้งหลาย

โดยอินทริยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๕] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยฌานปจจัย
มี ๑ นัย
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย ในโลกิยธรรม มี ๑ นัย ใน
โลกุตตรธรรม มี ๓ นัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
[๓๑๖] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต*ปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๑๗] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว

ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับ
ปุเรชาตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนโลกิยธรรม โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิ*ปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิ*ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดย
อัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และ
กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดย

อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๓๑๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
อนุโลม จบ
[๓๑๙] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย

เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต*ปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดย
สหชาตปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
[๓๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗
ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๗
ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๗

ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๓๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ปจจนียานุโลม จบ
[๓๒๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๗
ปจจนียานุโลม จบ
โลกิยทุกะ จบ
เกนจิวิญเญยยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๒๓] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย

เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยย*ธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจิ*นวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๓๒๔] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙

อนุโลม จบ
[๓๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙
การนับทั้งสี่พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้
สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารอยางนี้
ปจจยวาร พึงแสดง หทัยวัตถุ และอายตนะหา พึงกระทําตามสมควร
ปญหาวาร
[๓๒๖] เกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกเกนจิวิญเญยยธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ฯลฯ
[๓๒๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙
ปจจนียะ จบ
การนับทั้งสี่พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้
เกนจิญเญยยทุกะ จบ
อาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๒๙] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ กามาสวะ อวิชชาสวะ
อาศัยทิฏฐาสวะ กามาสวะ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ อาศัย
ภวาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
พึงผูกจักรนัย แมอยางหนึ่งๆ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวะ ๔ อาศัยขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมทีไ่ มใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรม
ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๓๐] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๓๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
ซึ่งเปนเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๓๓๒] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอาสวธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ตลอดถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๒
[๓๓๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๓๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๓๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๓๓๖] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อาสว*มูลกนัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม อาสว-

*ธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่*ไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม อาศัย
อาสวธรรม และหทัยวัตถุ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรม
ที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกามาสวะ
และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๓๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
อนุโลม จบ
[๓๓๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ
อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
[๓๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
การนับทั้งปวง พึงนับอยางนี้
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๓๔๐] อาสวธรรม คลุกเคลากับอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ คลุกเคลากับกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๔๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
[๓๔๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๓๔๓] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจัย
ภวาสวะ เปนปจจัยแก อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสว*ธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรมเปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๓๔๔] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย

คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ กิเลส
ทั้งหลายที่ขมแลว ฯลฯ รูซึ่งกิเลสทั้งหลายทีเ่ คยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอาสวธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอาสวธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริย*ญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทานนัน้ เพราะปรารภ
ความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง-

*ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ใหหนักแนนแลว เพราะปรารภความยินดีนั้น
อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนที่สอง บุคคล
ยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาสวธรรม
ทั้งหลาย เกิดขึน้
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
อาสวธรรม เกิดขึ้น
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ อาสวธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
[๓๔๕] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําอาสวธรรม
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย
พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม

ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่
ไมใชอาสวธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่
ไมใชอาสวธรรมใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
ความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอาสวธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ฯลฯ อาสวธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น มี ๓ นัย พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน
[๓๔๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่
ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาสวธรรมทัง้ หลายเปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม

โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม เปน
ปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตร*ปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม
โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย และพึงแสดง หทัยวัตถุ
[๓๔๗] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อาสวธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ

โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
กอมานะ ถือทิฏฐิ ศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
มี ๓ นัย
[๓๔๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ หทัยวัตถุ ฯลฯ
พึงใหพิสดารอยางนี้
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวัตถุให
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความ

ยินดีนั้น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย
โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลกระทําจักขุใหหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินซึ่งจักขุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรม และ
อาสวสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๔๙] อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ อาสวธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ทเี่ กิดกอน โดย
ปจฉาชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ อาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๕๐] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
[๓๕๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย

คือ เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตอาสวธรรม
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๕๒] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๓๕๓] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตอาสว*ธรรมทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
[๓๕๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
[๓๕๕] อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอาสวธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต

ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต
ปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรม
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๕๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย

อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกอาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่
เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยอัตถิปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ แกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวัตถุใหหนักแนน
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น
อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช

อาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่ไมใช
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอวิชชาสวะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ
โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรม
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย

ที่เปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ
อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
[๓๕๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๕๘] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย

อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมม*ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม
และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๕๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
ปจจนียะ จบ
[๓๖๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย

กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๖๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลมใหบริบูรณ
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ปจจนียานุโลม จบ
อาสวทุกะ จบ
สาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๖๒] สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

สาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนาสวธรรม
สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม และอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนาสวธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
สาสวทุกะ จบ
อาสวสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๖๓] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่
สหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปป*ยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ มหา*ภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม
และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๖๔] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ โมหะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย

คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปป*ยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่
สหรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
และโมหะ

อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตต*ธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โทมนัส และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว
ฯลฯ
[๓๖๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในอัญญมัญญปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๖
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๖๗] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย

ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปยุตต*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๓๖๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสววิปปยุตตธรรม
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ตลอดถึงอสัญญสัตว
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
[๓๖๙] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ
[๓๗๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐาน*รูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตต-

*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ มี ๒ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๓๗๑] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ วิปปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสววิปปยุตตธรรม
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคต

ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๓๗๒] ในปจจัยที่ไมใชเพราะเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๗๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียา จบ
[๓๗๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
มี " ๑
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๓๗๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปยุตต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสววิปปยุตตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ

โมหะที่สหรคตดวยโทมนัส อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และ
หทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตต*ธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคต
ดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๗๖] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ
อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสว*วิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม

เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตต*ธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๓๗๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๗๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตต*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ

ฯลฯ
[๓๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
การนับทั้งสองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๓๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
[๓๘๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
อนุโลม จบ

[๓๘๒] อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา
กับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๒
[๓๘๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
การนับทั้งสองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
แมสัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๓๘๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โทสะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โทสะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย

คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต*ดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โทสะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม โดยเหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๓๘๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว-

*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
เกิดขึ้น
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณา
ซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลธรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม
พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ขมแลว ในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
อาสววิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปน
อนัตตาในที่นี้ ความยินดีไมมี
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ โดยอารัมมณปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น

กุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ
ทิฏฐิ โทมนัส วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึน้
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปป*ยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปน
อาสววอิปปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสววิปปยุตต*ธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
[๓๘๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
อาสวสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอาสว*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย

อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรมทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมที่
สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสว
วิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปตุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติ*ปจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โมหะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย*อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพาน
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติ*ปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
ธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทํา
อุโบสถกรรม กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตต*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๓๘๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดขึ้นหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย
อนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดย
อนันตรปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย

อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร
ปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และ โมหะ โดย
อนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสว*สัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ และ โมหะ เปนปจจัยแก โมหะ ที่
สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้งั หลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตร*ปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย

[๓๘๘] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสย*ปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย โมหะ เปนปจจัยแก
ศรัทธา แกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ
ถือทิฏฐิ บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู
โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา และโมหะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย

อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ศีล ฯลฯ โมหะ
เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสว*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๘๙] อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแก กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย

ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรมโดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่
เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๙๑] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย อาวัชชนะ ก็ดี วุฏฐานะ ก็ดี ไมมี
[๓๙๒] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม

โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก โมหะ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปป*ยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๙๓] อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๓๙๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย อาหารทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตต-

*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย อาหารทั้งหลายที่สหรคต*ดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อาหารปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๓๙๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
อินทริยปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมรรคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย
[๓๙๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงใหพิสดาร
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย

มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก กายนี้ ที่เกิด
กอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๙๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก โมหะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับ สหชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ฯลฯ พึงใหพิสดาร
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน

ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และ
กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว-

*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
[๓๙๘] ในเหตุปจจัย
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๙๙] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ-

*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสว*สัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ปจจนียะ จบ
[๔๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๔๐๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ ฯลฯ
พึงกระทําการนับจํานวนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ปจจนียานุโลม จบ
อาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
อาสวสาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐๓] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ

พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสว*ธรรมและอาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรม
ทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย อาศัยกามาสวะ ภวาสวะ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัยอยางนี้

ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรม
ที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวาร
ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
อาสวทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
ในปญหาวาร ในเหตุปจจัยก็ดี ในอารัมมณปจจัยก็ดี ไมพึงกระทํา
โลกุตตระ ควรกระทําวา "พระเสกขะทั้งหลาย" ยอมพิจารณาโคตรภู ยอม
พิจารณาโวทาน แมในอธิปติปจจัย ผูที่รูปจจัยทุกอยางแลว พึงกระทํา
[๔๐๔] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย
ที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรม

ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแก อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมทีเ่ กิดกอนๆ
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย

อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม
และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอนันตรปจจัย
พึงใหพิสดารอยางนี้ทั้งหมด
อนันตรปจจัย แมในอาสวทุกะ ก็พึงใหพิสดาร เหมือนกับทุกะนี้
อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ทานแสดงไวเหมือนกันอยางนี้ ขอที่ยอไว
ทั้งหมด พึงกระทําใหพิสดาร เหมือนกับอาสวทุกะ ไมมีแตกตางกัน
อาสวสาสวทุกะ จบ
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐๕] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
อาสวสัมปยุตตกามาสวธรรมทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสว*สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัยทัง้ หมด
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสว*สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทุกปจจัยพึงกระทําอยางนี้
[๔๐๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙

ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
ไมมี
ในอาหารปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๐๗] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
นเหตุมูลกะ ไมมี
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ
[๔๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
แมการนับทั้งสองอยางนอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสย*วารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้ เหมือน
กับ ปฏิจจวาร
ปญหาวาร
[๔๐๙] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๔๑๐] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย

คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช
อาสวธรรม อาสวธรรมและขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
อธิปติปจจัย มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับ
อารัมมณปจจัย อนันตรปจจัย พึงกระทําวา ที่เกิดกอนๆ เหมือนกับ
อารัมมณปจจัยนั่นเทียว สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัยนั่นเทียว การจําแนก ไมมี มี ๓ นัย
พึงกระทําอุปนิสสยปจจัยทั้งหมด
[๔๑๑] ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย มี ๙ นัย
[๔๑๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔

ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๑๓] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก

ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตต*ธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
[๔๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๔๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงนับบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใช
เหตุปจจัย
มี " ๙
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๑๗] ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสว*วิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตต*สาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต*อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ พิสดารฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น
ไมมีแตกตางกัน ฯลฯ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ
สัญโญชนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๑๘] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
สีลพตปรามาสสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
มานสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน
อาศัยกามราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน
มัจฉริยสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน

อาศัยปฏิฆสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยมานสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน อาศัยภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกิจฉา*สัญโญชน
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยสัญโญชน*ธรรมทั้งหลาย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทงั้ หลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชน-

*ธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชน*ธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ในอารัมมณปจจัย รูปไมมี
อธิปติปจจัย เหมือนกับ เหตุปจจัย วิจิกิจฉาสัญโญชนไมมี
เพราะอนันตรปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
[๔๑๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๒๐] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ฯลฯ
เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ

แมที่ไมใชอารัมมณปจจัยทั้งหมด ก็พึงยกขึ้น
[๔๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหวั ขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้ทั้งหมด
[๔๒๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๔
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔

ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
สัญโญชนธรรม เกิดรวมกับสัญโญชนธรรม ฯลฯ
ปจจยวาร
[๔๒๔] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทงั้ หลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัญโญชนธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราค*สัญโญชน และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย

และหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชน*ธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ อาศัยกามราคสัญโญชน และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๔๒๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๒๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔
ในที่ใดๆ ได หทัยวัตถุ ในที่นั้น พึงกระทําใหมีหทัยวัตถุ
เชนเดียวกัน
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
การนับทั้งสองแมนอกนี้กด็ ี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
สังสัฏฐวาร
[๔๒๗] สัญโญชนธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน คลุกเคลากับกามราคสัญโญชน
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ อยางนี้ เฉพาะอรูปภูมิเทานั้น
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๔๒๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตสัญโญชน*ธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
เหตุปจจัย

คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
สัญโญชนธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๒๙] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
พิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชสัญโญชนธรรม กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ ในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชสัญโญชนธรรม โดย

ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม
และขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวา เพราะปรารภนั้นเทียว
[๔๓๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
ใหหนักแนน ฯลฯ มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนทั้ง ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ มี ๓ นัย

อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แมแหงหัวขอปจจัยทั้ง ๓ ก็ควรกระทํา
พึงจําแนกทั้ง ๓ นัยอีก
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ นัย
[๔๓๑] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกสญ
ั โญชน*ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แมทั้ง ๒ อยาง ก็พึงกระทําอยาง
ที่กลาวมาแลว
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยสมนันตรปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๔๓๒] ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย แมทั้ง ๓ อยาง ก็เหมือนอยางนี้
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอนมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่
ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๔๓๓] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก

กายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๔๓๔] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๑ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
[๔๓๕] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอาเสวน
ปจจัย มี ๙ นัย
[๔๓๖] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใช
สัญโญชนธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๓๗] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตปจจัย ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก สัญโญชนธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
[๔๓๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ

ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตสัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมและธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ฯลฯ
เหมือนกับ อาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต เหมือนกับอาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย พึง
จําแนก เหมือนกับอาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต พึงจําแนกเหมือนกับอาสวทุกะ
[๔๓๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓

ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๔๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ ธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ
ธรรมที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก

สัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๔๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๔๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๔
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๔๔๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย

กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๙
สัญโญชนทุกะ จบ
สัญโญชนียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๔๔] สัญโญชนียธรรม อาศัยสัญโญชนียธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนีย
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
เหมือนกับโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน
สัญโญชนียทุกะ จบ
สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๔๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชน*วิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ ปฏิสนธิ

สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชน
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ
๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๔๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย

คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๔๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย มี ๑ นัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๔๔๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙

ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๔๙] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๔๕๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๕๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๔๕๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓

ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๔๕๓] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และ โมหะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน

สัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชน
สัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชน
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ อาศัย
หทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชน
วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย

คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๔๕๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๕๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุทุกะ
ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และ หทัยวัตถุ

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๔๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอยางนี้
[๔๖๐] ในอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๖

ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๔๖๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะ ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๔๖๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
[๔๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๖

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
การนับทั้งสองนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๔๖๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมป*ยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๔๖๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตต*ธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เพราะปรารภความยินดีนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ เกิดขึ้น
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
[๔๖๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ กระทําใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความ
ยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย

มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชน*วิปปยุตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําความ
ยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๔๖๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตร-

*ปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแก
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก โมหะ
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดย
อนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตร
ปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย

แกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ
เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร
ปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดย
อนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
สมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๔๖๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมป*ยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมป*ยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมป*ยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดย
อุปนิสสยปจจัย

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย
เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอ
มานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ
โมหะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ
แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย
ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดย
อุปนิสสยปจจัย
[๔๖๙] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก

ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
[๔๗๐] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตต*ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และ
โมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดภายหลังและโมหะ เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๔๗๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี
[๔๗๒] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธท้งั หลายที่เปนสัญ*โญชนสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยางคือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย

สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๔๗๓] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตต*ธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๔๗๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ นัย
[๔๗๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก สัญโญชน
วิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๔๗๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตต-

*ธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
พึงใหพิสดาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัย*วัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาตปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย

ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
โมหะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๔๗๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙

ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
วิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๗๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย

กัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม และ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
[๔๘๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงนับบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๘๒] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปน
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสัญโญชน*ธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม
และสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิย*ธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงมหาภูตรูป
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปน

สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปน
สัญโญชนธรรม และ สัญโญชนิยธรรม และ ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิย*ธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม
และสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราค
สัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
เหมือนปฐมทุกะในสัญโญชนโคจฉกะ ทุกะแมนี้พึงใหพิสดารอยางนั้น
ไมมีแตกตางกัน เวนโลกุตตระ
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ จบ
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๘๓] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม

อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ*เหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรม
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยกามราคสัญโญชน
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรม
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่
เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชน
สัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย

ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัย*ธรรมที่เปนทัง้ สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใช
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่
เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและธรรมทีเ่ ปนสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน
ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
[๔๘๔] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
[๔๘๕] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ*เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชน
สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย

[๔๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทั้งสอง นอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
ปญหาวาร
[๔๘๗] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจัยแกทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน
โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจัยแกทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๔๘๘] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัญโญชน-

*สัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทั้งสัญโญชน*ธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใช
สัญโญชนธรรม สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่
เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใช
สัญโญชนธรรม สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชน*สัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และ
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย
[๔๘๙] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอธิปติ
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําในขอปจจัย แมทั้ง ๓

เหลานี้
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรม
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๔๙๐] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย มี ๙ นัย การจําแนกไมมี เหมือนกับอารัมมณปจจัย ไมมีแตก*ตางกัน
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
พึงกระทําโดยนัยแหงอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๙๑] ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดย
กัมมปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๙๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙

ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๙๓] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
หัวขอปจจัย ๙ พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว พึงเปลี่ยนแปลง ในบท
ทั้ง ๓ นั่นเทียว นานาขณิก ไมมี
[๔๙๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๙๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๔๙๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๙๗] ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชน*วิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปน
โญสัญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ฯลฯ พึงกระทํา
หัวขอปจจัย ๒
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ จบ
คันถทุกะ

ปฏิจจวาร
[๔๙๘] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพต*ปรามาสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจา*ภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยคันถธรรม
ทั้งหลาย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถธรรม
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
และคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ

คันถธรรมและธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่
ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชคันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
[๔๙๙] ในเหตุปจจัย
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๐๐] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๕๐๑] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชคันถธรรม ปฏิสนธิ
ตลอดถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย มี ๓ นัย

ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๕๐๒] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจนิภิเวสกายคันถะ
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ ในอรูปภูมิ สีลัพพตปรามาส
ไมมี พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ อยางนี้
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
มี ๓ นัย
[๕๐๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
[๕๐๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางที่กลาวมาแลว
[๕๐๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๕๐๖] คันถธรรม อาศัยคันถธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชคันถธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม คันถธรรม
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คันถธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ
คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตต
ขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
และคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม อาศัย
คันถธรรมและหทัยวัตถุ
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรมและธรรม
ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชคันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น
พึงผูกจักรนัย
[๕๐๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
[๕๐๘] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ
อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ ฯลฯ
[๕๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
พึงนับอยางนี้
[๕๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๕๑๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร นั่นเอง
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําเปนหัวขอปจจัย ๙
รูปไมมี
ปญหาวาร
[๕๑๒] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรม
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคนั ถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และคันถธรรมและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรม
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช

คันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใช
คนถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และ
ธรรมที่ไมใชคนั ถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
[๕๑๓] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล
พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย

พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว กิเลสทีเ่ คยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชคันถธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชคันถธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัย แกอิทธิวิธญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทํา อุโบสถกรรมแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถ*ธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย

อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําคําวาความปรารภ
[๕๑๔] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย
พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถ*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใช
คันถธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก
คันถธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน คันถธรรม และ

สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๕๑๕] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้งั หลายที่
ไมใชคันถธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัย
แกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคนั ถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกคันถธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อนันตรปจจัย มี ๓ นัย ๒ นัย พึงกระทําอาวัชชนะ นัยที่ ๑ ไมมี
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
อนันตรปจจัย มี ๓ นัย วุฏฐานะแมหนึ่ง พึงกระทําในทามกลาง
คันถธรรม เปนปจจัยแกคนั ถธรรม โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
[๕๑๖] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
คันถธรรมทั้งหลาย ฯลฯ มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
ใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว
กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย พึงกระทํา โดยนัยแหง
อารัมมณปจจัย
[๕๑๗] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ

ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ
เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย
โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น คันถธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคันถธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๕๑๘] ธรรมที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกวิบาก*ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและ

คันถธรรม และ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
วิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
[๕๑๙] คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรม
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และ ธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๕๒๐] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่
เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิ

ปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแก
คันถธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม และคันถธรรมทั้งหลาย
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชคนั ถธรรม โดย
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ

ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแก กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และ
ธรรมที่ไมใชคนั ถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม และสีลัพพต*ปรามาสกายคันถะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และอภิชฌากายคันถะ และจิตต
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
[๕๒๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙

ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๒๒] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคนั ถธรรมและธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
คันถธรรม และ ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และ
ธรรมที่ไมใชคนั ถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๒๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๕๒๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๕๒๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลมใหบริบูรณ
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
คันถทุกะ จบ
คันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๒๖] คันถนิยธรรม อาศัยคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถนิยธรรม ฯลฯ

โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ฉันใด พึงแจกฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
คันถนิยทุกะ จบ
คันถสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๒๗] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมปยุตตธรรม
โลภะ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิ*คตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ และ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ และ ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถ*วิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ฯลฯ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต
ธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส
และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส และปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตต
ธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ ๒
ฯลฯ
[๕๒๘] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ โลภะอาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม ปฏิฆะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคต
ดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ

ปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต
ธรรม และ โลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส
และ ปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๒๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๓๐] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช

เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตต*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๕๓๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๗
อรูปภูมิเมื่อจะแจกในที่ไมใชปุเรชาตปจจัยพึงกระทํากอน รูปภูมิยอม
ไดในที่ใด พึงกระทําภายหลัง และปฏิฆะ ไมมีในอรูปภูมิ
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๕๓๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้ ฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๕๓๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปจจยวาร
[๕๓๔] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถวิปปยุตตธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐาน
รูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ ขันธท้งั หลายที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ อาศัย
หทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคต
วิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัย
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ และ ปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โลภะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ปฏิฆะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม
และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส
และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓
และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๓๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๓๖] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ
ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ

ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๕๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๕๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางที่กลาวมาแลว
[๕๓๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๕๔๐] คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม

ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ โลภะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถ*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโลภะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ คลุกเคลา
กับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ
คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑
ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๔๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
[๕๔๒] คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิ*ขณะ โมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ฯลฯ
[๕๔๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
[๕๔๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
[๕๔๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ปญหาวาร

[๕๔๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุ*ปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุ
ที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยเหตุปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย

คือ เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายโดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส
และ ปฏิฆะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป*ยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่
สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๕๔๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูลในหัวขอปจจัย แมทั้ง ๓
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณา
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย

จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน
คันถวิปปยุตตธรรม โลภะ และปฏิฆะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ที่เปนคันถวิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปน
คันถวิปปยุตตธรรม และโลภะ และปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะเกิดขึ้น
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป*ยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล

เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหคตดวย*โทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น
[๕๔๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมป*ยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมป*ยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
โลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมป*ยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย

คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถ*กรรม ฯลฯ แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลกระทํากุศลกรรมทัง้ หลาย ที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอนใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลวพิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถ*วิปปยุตตธรรม และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถ*วิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตต*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม

และโลภะ เกิดขึ้น
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถ*สัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยโมหะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น
[๕๔๙] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิด
กอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ
และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะที่

สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปฏิฆะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และ
โลภะ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ทีเ่ กิดหลังๆ และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ และ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถ*สัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดกอนๆ และโลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ทีเ่ กิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดกอนๆ และโลภะ เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ
และปฏิฆะ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล

ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิด
กอนๆ และโลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคต
วิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ทีเ่ กิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่เกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย
[๕๕๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
พึงถามถึงมูล
พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ

แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ มานะ ความปรารถนา
ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ แกโทสะ แกโมหะ
แกมานะ แกทฏิ ฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวกอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ ความปรารถนา เสนาสนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดย
อุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส
และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม แกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ โดย
อุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ

และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๕๑] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
ความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น วิจิกจิ ฉา ฯลฯ อุทธัจจะ
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกั ขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ
โดยปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถสัมปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคต
ดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะและขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส และปฏิฆะ โดยปุเรชาตปจจัย

[๕๕๒] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย มี ๑ นัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย มี ๑ นัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิด
ภายหลัง และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๕๕๓] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อาเสวนปจจัย
เหมือนกับอารัมมณปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี มีไม
[๕๕๔] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโลภะ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย

คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๕๕๕] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
วิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๕๕๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย
[๕๕๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ แกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคต

วิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๕๕๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตต*ธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
พึงจําแนก
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตต
ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย

ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ แกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป*ยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปป*ยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิ*ปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโลภะ โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปฏิฆะ
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และ
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจ จัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป-

*ยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโลภะ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
[๕๕๙] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕

ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๖๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัย
โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถ*วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถ*สัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปป*ยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมป*ยุตตธรรม และวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๖๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๕๖๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๙
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๕๖๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
คันถสัมปยุตตทุกะ จบ
คันถคันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร

[๕๖๔] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพต*ปรามาสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัย
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม
ทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม และธรรมที่เปนคันถนิยธรรม
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวาร
ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี
เหมือนกับ คันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๕๖๕] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรม
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
หัวขอปจจัย ๙ พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว
[๕๖๖] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนคันถนิยธรรม แต
ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
คันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว

พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่
ละแลว ฯลฯ พิจารณากิเลสทีข่ ม แลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวใน
กาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถนิยธรรม แตไมใช
คันถธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
ทั้งหมด พึงใหพิสดาร
เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง*ขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถนิยธรรม และธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น
คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
หัวขอปจจัย ๓ แมนอกนี้ พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว พึงกระทํา
เพราะปรารภ
ในทุกะนี้ โลกุตตระไมมี เหมือนกับคันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน พึง
กําหนดคําวาคันถนิยะ

ในมัคคปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙
คันถคันถนิยทุกะ จบ
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๗] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรา*มาสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิ*เวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินเิ วสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัง้
คันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัม*ปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยสีลัพพตปรา*มาสกายคันถะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม ที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช
คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และคันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัม*ปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช

คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัง้
คันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช
คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม
และคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมป*ยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอภิชฌากายคันถะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมป*ยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๖๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๖๙] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ
ในที่นี้ ปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ไมมี
[๕๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทั้งสองแมนอกนี้กด็ ี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวารอยางทีก่ ลาวมาแลว

ปญหาวาร
[๕๗๑] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แต
ไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และ
คันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตคันถธรรม
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย

ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถ*สัมปยุตตธรรมแตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถ*สัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุ*ปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และ
คันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๕๗๒] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย และขันธทั้งหลาย
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถ*ธรรม ขันธทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม
คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม
คันถธรรมและขันธทั้งหลายทีเ่ ปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
หัวขอปจจัย ๓ แมนอกนี้ ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว

ในอธิปติปจจัยก็ดี ในอนันตรปจจัยก็ดี ในอุปนิสสยปจจัยก็ดี เหมือน
กับอารัมมณปจจัย วิภังคไมมี
[๕๗๓] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อรูปธรรมเทานั้นเปนปจจัยแตละอยาง พึงกระทําอยางละ ๓ นัย อารัมมณะ
สหชาตะ อุปนิสสยะ พึงเปลี่ยนแปลงทั้ง ๙ นัย แมในปญหาวาร ก็พึงกระทํา
อยางที่กลาวมาแลวทั้งหมด
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ จบ
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๔] ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถ*วิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตต*คันถนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน

คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ จบ
โอฆโยคโคจฉกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๕] อาศัยโอฆธรรม ฯลฯ
โยคธรรม อาศัยโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
โคจฉกะทั้ง ๒ เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ ไมมีแตกตางกัน
โอฆโยคโคจฉกทุกะ จบ
นีวรณทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาท*นิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ กุกกุจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
พยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ กุกกุจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาท*นิวรณ อุทธัจจนิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม
ทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
ปฏิสนธิ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่

ไมใชนีวรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมทีไ่ มใชนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
และนีวรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรม
ที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๗๗] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๗๘] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจ*นิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว
นีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ

เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๕๗๙] ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชนีวรณธรรม ตลอดถึง
อสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมทีไ่ มใชนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย
[๕๘๐] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
กามฉันทนิวรณ ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ ในอรูปภูมิ
อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย

หัวขอปจจัยที่เหลือทั้งหมด พึงใหพิสดาร อรูปภูมิ พึงกระทํากอน
สวนรูปภูมิ พึงกระทําภายหลัง ตามที่จะพึงกระทําได
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่
ไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมทีไ่ มใชนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และ
นีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และ
ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
[๕๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ฯลฯ
[๕๘๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
แมสหชาตวาร ก็พึงใหพิสดารอยางนี้
ปจจยวาร
[๕๘๔] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม นีวรณ*ธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชนีวรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรมและธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย

คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
และนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณ*ธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และ
ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยกามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๘๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีหัวขอปจจัย ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๘๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
อุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว ขันธทั้งหลายที่ไมใช

นีวรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อวิชชานิวรณ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อวิชชานิวรณ
อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ และหทัยวัตถุ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ และ
หทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๕๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๕๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย

กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ฯลฯ
[๕๘๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
สังสัฏฐวาร
[๕๙๐] นีวรณธรรม คลุกเคลากับนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับ
กามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
นิวรณทั้งปวง พึงใหพิสดาร
[๕๙๑] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๙๒] นีวรณธรรม คลุกเคลากับนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ
คลุกเคลากับ อุทธัจจนิวรณ
ฯลฯ
[๕๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทั้งสอง นอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปญหาวาร
[๕๙๔] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรม
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๕๙๕] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรม
นั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น
ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ

ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชนีวรณธรรม กิเลสที่
ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชนีวรณธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชนิวรณธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต*ปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุ เปนตนนั้น ราคะ เกิดขึน้
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น นีวรณธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม

โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวาเพราะปรารภ
[๕๙๖] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทํานีวรณธรรม
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย
เหมือนกับอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทํา
อุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรมเปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้งั หลายที่ไมใชนีวรณธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช

นีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติเทานั้น
[๕๙๗] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
นีวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย นีวรณธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก
วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย เนวสัญญานา*สัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตร*ปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนีวรณ-

*ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกนีวรณ*ธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกนวี รณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ นีวรณธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัย
แกนีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร*ปจจัย นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกนีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อนันตรปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
[๕๙๘] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นีวรณธรรมทั้งหลาย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานใหเกิดขึน้ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค
ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน
ฯลฯ ทําลายสงฆ
 ญา แก
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกปญ

ราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก นีวรณธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอ
มานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอ
มานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เปนปจจัยแก นีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๕๙๙] ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น มี ๓ นัย
ปุเรชาตปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
พึงจําแนก กุศล และอกุศล
[๖๐๐] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย

[๖๐๑] ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๐๒] ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
[๖๐๓] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชนีวรณธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
หัวขอปจจัย ๔ ที่เหลือ พึงกระทําอยางนี้
[๖๐๔] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามฉันทนิวรณ เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ แกอุทธัจจนิวรณ
แกอวิชชานิวรณ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ในนีวรณมูล ก็มีหัวขอปจจัย ๓ อยางนี้
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย

มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก กามฉันทนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกถนี มิทธนิวรณ แกอุทธัจจนิวรณ แกอวิชชานิวรณ โดยอัตถิปจจัย
กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ แกอวิชชานิวรณ
โดยอัตถิปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และนีวรณธรรม
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย นีวรณธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานิวรณ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธ

ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
[๖๐๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๐๖] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย

นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม
และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๐๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๖๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๖๐๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
นีวรณทุกะ จบ
นีวรณิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๑๐] นีวรณิยธรรม อาศัยนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
โลกิยทุกะฉันใด นีวรณิยทุกะก็พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน พึง
ประกอบนิวรณดวยนิวรณ ๘ ครั้ง คือ กามฉันทะ ๒ ครั้ง ปฏิฆะ ๔ ครั้ง อุทธัจจะ
และวิจิกิจฉาสองอยางนี้ อยางละครั้ง มาติกาแหงนีวรณทุกะ ไดทําไวแลวใน
วารนี้
นีวรณิยทุกะ จบ
นีวรณสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๑๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตต-

*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๑๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๑๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ นีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ฯลฯ
[๖๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจ จัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๖๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ฯลฯ

ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปจจยวาร
[๖๑๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณวิปปยุตต
ธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏ*ฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
นีวรณสัมปปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตต
ธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๙
[๖๑๘] ในเหตุปจจัย

ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๑๙] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตต*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้นไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ
[๖๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓

การนับทั้งสอง นอกนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
สังสัฏฐวาร
[๖๒๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับนีวรณสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
[๖๒๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๖๒๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับ นีวรณสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
คลุกเคลากับ นีวรณวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
[๖๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
การนับทั้งสอง นอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๖๒๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก นิวรณสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต
ขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย

คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๖๒๖] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกจิ ฉา ทิฏฐิ อุทธัจจะ โทมนัส เพราะปรารภ
อุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิ ฉา เกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัส
โทมนัส เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณากุศล*กรรมนั้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ พิจารณาผล นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณ
วิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ

นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
[๖๒๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
พึงถามถึงมูล
อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ แลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย

มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณวิปป*ยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําจักขุเปนตนนั้นใหหนักแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๖๒๘] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ โดย
อนันตรปจจัย
ในที่นี้ ขันธทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ ไมมี
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตร
ปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
[๖๒๙] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา

แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ใหทาน
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติให
เกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แก
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย
ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ให
ทาน รักษาศีล ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แก
มรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย
ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ
แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ แกโทสะ แกโมหะ
แกมานะ แกทฏิ ฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๓๐] นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ โทสะ โมหะ
เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๖๓๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย
[๖๓๒] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยกัมมปจจัย เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงกระทํามูล
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และ กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย

[๖๓๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๒ นัย
[๖๓๔] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
[๖๓๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย
อัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณ*วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดย
อัตถิปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย

มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณ
สัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณ*สัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุเปนปจจัยแก
ขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณ*วิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และ
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๖๓๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
มี " ๕
ในสหชาตปจจัย
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒

ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
มี " ๗
ในอัตถิปจจัย
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๖๓๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณ*วิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณ*สัมปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนีวรณ*วิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๖๓๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
[๖๓๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๖๔๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงกระทําการนับโดยอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๗
นีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ
นีวรณนีวรณียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๔๑] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย กามฉันทนิวรณ
การนับทั้งหมดพึงกระทําอยางนี้ เหมือนกับ นีวรณทุกะ ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๖๔๒] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
นีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม และธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณ*ธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่

เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๖๔๓] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณียธรรม แต
ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
นีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณา
กุศลกรรมนั้นแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู โวทาน ฯลฯ กิเลสทีล่ ะแลว ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย ที่เปน
นีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ พึงกระทําตลอดถึงอาวัชชนะ
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตน
นั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น

ธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม และธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุ
เปนตนนั้น นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ทั้ง ๓ นัยแมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้
อธิปติปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
แมปุเรชาตปจจัย ก็เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
สวนในนิสสยปจจัย ไมพึงกระทํา โลกุตตระ
ฯลฯ
พึงใหพิสดารอยางนี้
นีวรณทุกะ ฉันใด พึงพิจารณา แลวกระทําฉันนั้น
นีวรณนีวรณียทุกะ จบ
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๔๔] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
กามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย พึงทํานิวรณทั้งหมด
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย

ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตต*ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใช
นีวรณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและ
นีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ
ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ

[๖๔๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๔๖] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย
อุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
[๖๔๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๖๔๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร
ก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๖๕๐] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตต*ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธและนีวรณธรรมทัง้ หลาย โดยเหตุปจจัย
[๖๕๑] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตต*ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ

ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภขันธท้งั หลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
นีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
[๖๕๒] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย พึงกระทําวา กระทํา
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนนั้นเทียว
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนีวรณ*สัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทงั้ หลาย
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติ*ปจจัย
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณ-

*ธรรมใหหนักแนน นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และนีวรณธรรมทั้งหลาย
โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๖๕๓] ฯลฯ เปนปจจัย โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะ
ก็ดี ไมมี พึงกระทําวา ที่เกิดกอนๆ ในที่ทั้งปวง
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย วิภังค
ไมมี
[๖๕๔] ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๕๕] ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอัตถิปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยนัตถิปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยวิคตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอวิคตปจจัย มี ๙ นัย
[๖๕๖] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๕๗] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
หัวขอปจจัย ๙ พึงเปลี่ยนแปลงใน ๓ บทอยางนี้
[๖๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๖๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๙
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ
นีวรณสัมปยุตตนีวรณียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๖๑] นีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณ*วิปปยุตตนีวรณียธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณียทุกะ จบ
ปรามาสทุกะ
ปฏิจจวาร

[๖๖๒] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาส
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูป
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาส*ธรรม และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
[๖๖๓] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๖๔] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๖๖๕] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชปรามาสธรรม ตลอด
ถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๖๖๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๖๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๖๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๖๖๙] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาส*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ปรามาสธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม

และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๖๗๐] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๗๑] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาส*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชปรามาสธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๖๗๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๗๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง พึงกระทําอยางนี้
[๖๗๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๖๗๕] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม คลุกเคลากับปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับปรามาสธรรม
หัวขอปจจัย ๕ พึงกระทําอยางนี้ เฉพาะในอรูปภูมิเทานัน้
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๖๗๖] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
เหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และ ธรรม
ที่ไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๖๗๗] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย

คือ เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภปรามาสธรรม ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยินดี

ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
อกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ มี ๓ นัย
[๖๗๘] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
คือ เพราะกระทําปรามาสธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณ อยางหนักแนน
ปรามาสธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทําอารัมมณาธิปติ อยางเดียว
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม
ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
ผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย

อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาส*ธรรมใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตน
นั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาส*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจ จัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาส*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําปรามาสธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม ฯลฯ

มี ๓ นัย
[๖๗๙] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่ไมใชปรามาส*ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรมที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลมเปนปจจัย
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะเปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาส
ธรรม ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม และ ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก วุฏฐานะ โดย
อนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก

ปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย
[๖๘๐] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ
ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แก
ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนาสุขทางกาย
ฯลฯ เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยะ
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๖๘๑] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็น
หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
ไมใชปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และ

สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๖๘๒] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ นัย พึงกระทําปจฉาชาต
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๖๘๓] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงกระทํามูล
เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยกัมม*ปจจัย
เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๘๔] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส*ธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
[๖๘๕] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
มัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนปรามาสธรรม ฯลฯ
หัวขอปจจัย ๕ พึงกระทําอยางนี้
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย
[๖๘๖] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ

ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่
ไมใชปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาส*ธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๖๘๗] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัย
ปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่
ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย

แกขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม และปรามาส*ธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และกพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๖๘๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓

ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๘๙] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรมและธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
ปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย

ปรามาสธรรม และธรรมทีไ่ มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๖๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับ เหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๙๒] ในอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย

กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ปรามาสทุกะ จบ
ปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๓] ปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
อาศัย ปรามัฏฐธรรม ฯลฯ
โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทําปรามัฏฐทุกะฉันนั้น
ไมมีแตกตางกัน
ปรามัฏฐทุกะ จบ
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาส*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส*วิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาส*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ

[๖๙๕] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๕ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
มี " ๒
ในนัตถิปจจัย
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๙๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส*วิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึง
อสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๖๙๗] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสวิปปยุตตธรรม

ตลอดถึงอสัญญสัตว
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรมและปรามาสวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๙๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๙๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับ เหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงนับอยางนี้
[๗๐๐] ในอารัมมณปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๑
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย

ในอวิคตปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๗๐๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปป*ยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลาย
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาส*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาส*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาส*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาส
สัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาส
สัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๗๐๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔

ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๔
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๗๐๓] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส*วิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญ*สัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
ปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
[๗๐๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๗๐๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
[๗๐๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๗๐๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับปรามาสสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
[๗๐๘] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๗๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
การนับทั้งสองนอกนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๗๑๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๗๑๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น
ราคะ เกิดขึ้น บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรม เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ เกิดขึ้น
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปรามาสสัมปยุตต*ธรรม พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลาย ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แก

อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศล
กรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะที่เปน
ปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณา
นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
ฯลฯ กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย ที่เปน
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง

ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ
เกิดขึ้น
[๗๑๒] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําขันธนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาส*สัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อธิปติปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทํา
อุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น

กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาส*วิปปยุตตธรรมใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามาส*วิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
[๗๑๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย

อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ อนุโลม เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
อนัตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย
[๗๑๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
[๗๑๕] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
โมหะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
แกโมหะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนปรามาส*สัมปยุตตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยโมหะทีเ่ ปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ความ
ปรารถนาแลว ใหทาน ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โมหะ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แก
ความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน

ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย
เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกราคะ แกมานะ แกความปรารถนา
แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เพราะอาศัยศรัทธา ราคะ เกิดขึ้น
เพราะอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ความปรารถนา ศรัทธา ฯลฯ
เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
[๗๑๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ
เปนตนนั้น ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณโดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนปรามาส
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น

ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๗๑๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ
[๗๑๘] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย
[๗๑๙] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๔ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๒ นัย
[๗๒๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
[๗๒๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดย
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิ-

*ปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๗๒๒] ในเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔

ในสัมปยุตตปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๗๒๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัย โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๗๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
[๗๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอปจจัย ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๗๒๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีหัวขอปจจัย ๗
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ จบ
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๒๗] ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรม
ที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรมแตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป
ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม
ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาส*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม แตไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ

วาระทั้งหมดพึงกระทําเหมือนกับปรามาสทุกะ ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๗๒๘] ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย
[๗๒๙] ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย พึงกระทําวาปรารภ เหมือนกับปรามาสทุกะ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรม
นั้น พิจารณาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแลว ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนปรามัฏฐธรรม แต
ไมใชปรามาสธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ พึงกระทําทั้งหมด
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธ
ทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น
ทิฏฐิ ฯลฯ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งปรามาสธรรม แตไมใชปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรม
ที่เปนปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปน
ปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ทั้ง ๓ นัยแมนอกนี้ พึงกระทําวาเพราะปรารภ
ทุกะนี้ เหมือนกับปรามาสทุกะ โลกุตตระไมไดในที่ใด ก็ไมพึงกระทํา
ในที่นั้น
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ จบ
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๓๐] ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตต*ปรามัฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ จบ
อนุโลมทุกปฏฐาน จบ
---------------

