พระอภิธรรมปฎก
เลม ๑๐
ปฏฐานปกรณ ภาค ๔
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
สารัมมณทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธทงั้ หลายที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เกิดขึน้
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เกิดขึน้
สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย

[๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.
สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑- ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
@๑. ฉบับพิมพครั้งที่ ๑, ๒ คําวามีวาระเปนมีปจจัย
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " 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
[๔] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
อเหตุกปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย อเหตุกปฏิสนธิขณะ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
[๕] อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ตลอดจนถึงอสัญญสัตว.
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ

อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปฏิสนธิ ฯลฯ.
[๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
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 " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙.
ฯลฯ
[๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ.
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙

สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๙] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
[๑๐] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.
[๑๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย มี " ๓

ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในสหชาตปจจัย มีวาระ ๙
ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย มี " ๓
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
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.
[๑๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปน
สารัมมณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.

สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.
อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดขึน้
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ.
[๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มีวาระ 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
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓.
[๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ฯลฯ
[๑๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙.
ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙.
นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.
สังสัฏฐวาร
[๑๖] สารัมมณธรรม คลุกเคลากับสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ
๒ ฯลฯ
[๑๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
[๑๘] สารัมมณธรรม คลุกเคลากับสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย.
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม ซึ่งเปนเหตุกขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ
คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ.
[๑๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีวาระ ๑

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีวาระ ๑
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๒๐] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือสารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ สารัมมณเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๒๑] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรม
นั้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น กุศลธรรมที่ตนอบรมแลวในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ พระอริยะทัง้ หลาย
พิจารณาโคตรภู โวทาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสทั้งหลายที่
ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว
บุคคลรูซึ่งกิเลสทั้งหลายทีเ่ คยกําเริบแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาขันธทั้งหลายที่เปนสารัมมณธรรม โดยเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลที่พรอมเพรียงดวยสารัมมณจิต ดวยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
สารัมมณขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมุปคญาณ
แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ

โดยอารัมมณปจจัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือพระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน
นิพาน เปนปจจัยแกโคตรภู
แกโวทาน
แกมรรค
แกผล
แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ
อนารัมมณขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมุปคญาณ
แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย.
[๒๒] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลธรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทํากุศลธรรมนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
กุศลธรรมที่อบรมแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายที่ออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
ทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
บุคคลทําสารัมมณขันธทั้งหลาย ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลิน เพราะทําสารัมมณขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึน้ ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอธิปติปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย

มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกสารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
บุคคลทําจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ
[๒๓] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ สารัมมณธรรมที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัยเหมือนกับ
สหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร
เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัยในปฏิจจวารมี ๖ นัย
เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับนิสสยปจจัยในปฏิจจวาร.
[๒๔] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยางคือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวยอมใหทาน กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ปญญา ความปรารถนา สุขอันเปนไปทางกาย ทุกขอันเปนไป
ทางกาย แลวยอมใหทาน ฯลฯ
บุคคลยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตวมีชีวิต ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขอันเปนไปทางกาย ทุกขอนั เปนไปทางกาย
เปนปจจัยแกศรัทธา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขอันเปนไปทางกาย แกทุกขอันเปนไป
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยางคือ
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู โภชนะ เสนาสนะแลวให
ทาน ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตวมีชีวิต ทําลายสงฆ
ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขอันเปน
ไปทางกาย แกทุกขอันเปนไปทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.

[๒๕] อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๖] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยปจฉาชาต ปจจัย มี ๑ นัย.
[๒๗] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจัย มี ๑ นัย.
[๒๘] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือสหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกสารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๒๙] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย.
[๓๐] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย.
[๓๑] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย.

อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย และกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
[๓๒] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย.
[๓๓] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
มี ๒ อยางคือ สหชาต ปจฉาชาต
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยางคือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๓๔] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัยขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย.

ที่เปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกสารัมมณขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิ*ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก สารัมมณขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ*ฐานรูป โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก สารัมมณขันธ และกพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก สารัมมณขันธ และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
[๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
มี " ๗
ในสหชาตปจจัย
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มีวาระ 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
[๓๖] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉา*ชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรมโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย มี " ๖

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
[๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี "
กับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๓๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔

ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗.
สารัมมณทุกะ จบ.
จิตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป อาศัยจิต.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยคือ จิต อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๑ จิต
และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชจติ อาศัยจิต และหทัยวัตถุ
[๔๑] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใช จิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึ้นเพราะอารัมมณ
ปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิตและจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ.
[๔๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย มี " ๕
ในสมนันตรปจจัย มี " ๕
ในสหชาตปจจัย มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๕
ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในอาหารปจจัย มี " ๕
ในอินทริยปจจัย มีวาระ ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๕
ในมัคคปจจัย
มี " ๕

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕
ในวิปยุตตปจจัย มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๕
ในวิคตปจจัย
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๔๓] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิตเกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุกจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิตเกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจติ ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมเปนจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
จิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
[๔๔] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ.

ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ
ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย กฏัตตารูป
อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๔๕] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปปจจัย มี ๕ นัย.
ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
[๔๖] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป อาศัยจิต.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต หทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต
ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต และจิต จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย กฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.
[๔๗] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.

ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน
รูป ฯลฯ. อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต และจิต.
ฯลฯ
[๔๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓.
[๔๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕.
ฯลฯ
[๕๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๕

ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๕
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร.
[๕๑] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
ตลอดถึงมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิต
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิตและหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ
๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิตและหทัยวัตถุ.
[๕๒] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายทีส่ หรคต
ดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ

ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตและสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
กายายตนะ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่
ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๕๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๕๔] ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตุกจิต
ในอเหตุปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
จิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
อาศัยจักขายตนะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่
ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ

อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ อเหตุก*ปฏิสนธิ ฯลฯ
ในเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย
กายายตนะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อเหตุกปฏิสนธิ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจติ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
ฯลฯ
[๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มีวาระ ๓
[๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕.
[๕๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๕
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๕
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจาร.
สังสัฏฐวาร
[๕๘] ธรรมที่ไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมที่เปนจิต เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๑ คลุกเคลากับขันธ ๒ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนจิต คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตคลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึน้ เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ฯลฯ
[๕๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕

ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
ฯลฯ
[๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้ทั้งหมด.
ปญหาวาร
[๖๑] ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจติ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจติ เปนปจจัยแกจิต โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๖๒] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย
คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล.
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ปรารภจิต เกิดขึน้ .
พึงกระทํามูล.
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น

กุศลธรรมที่ตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว พิจารณาซึ่งฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชจิต พิจารณากิเลสที่ขม แลว รูซึ่งกิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธทงั้ หลายที่ไมใชจติ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียง
ดวยธรรมที่ไมใชจิต ดวยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ*นิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย
มีคาํ อธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ ไมมีแตกตางกัน.
ขอที่ตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ. ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิต เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย
มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ที่วาบุคคลใหทาน ฯลฯ ไมมีแตกตางกัน.
ขอที่ตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพ*พายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ เปน
ปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ ฯลฯ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย
คือ จิต ปรารภจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย มี ๓ นัย.
[๖๓] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
เกิดขึ้น.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ โดยอธิปติปจจัยมี ๒ อยาง คือ อารัมมณา*ธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว เกิดขึน้

ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก จิตตาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ทําจิตให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทํากุศล*ธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
กุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ
กุศลธรรมที่ตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ กระทําให
เปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
บุคคลกระทําจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต ใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึน้ ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอธิปติปจจัย
คําอธิบายทั้งสองอยางนี้ เหมือนกับคําอธิบายตามบาลีตอนตน ไมมีแตกตางกัน พึง
กระทําอารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ แมทั้ง ๓ นัย ธรรมที่พึงทําใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน ก็เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.
[๖๔] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตร*ปจจัย จิตเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อนันตรปจจัย.

ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
ขอความที่จะยกมาอธิบายบททั้งสองนี้โดยบริบูรณ เหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยู
ขางตน.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
จิตที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีไ่ มใชจิตที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย
อนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
จิตที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาร
เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปจจยวาร
[๖๕] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิตเปนปจจัยแกจิต โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาใหทาน ฯลฯ กอมานะ ยึดถือ
ทิฏฐิ
เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ และเสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ เปนปจจัยแกมรรค แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอุปนิสสยปจจัย
ขอความที่จะยกมาอธิบายบททั้งสองนี้ใหสมบูรณ เหมือนกับขอความตามบาลี ที่มีอยู
ขางตน ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิต
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
[๖๖] ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยาง ๒ คือ อารัมมณะปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุ
วิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัย แกธรรมที่เปนจิต โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย กายายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.
[๖๗] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
[๖๘] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.

[๖๙] ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวบิ ากขันธทั้งหลาย และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกจิต โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวิบากจิต โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย และจิต
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๗๐] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิต โดยวิปากปจจัย มี ๕ นัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย มี ๕ นัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย มี ๕ นัย.
[๗๑] ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย เปน
ปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย.
[๗๒] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยวิปปยุตต*ปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่ไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกายนี้ทเี่ กิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย.

ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกจิต และวิปปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจติ โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ฯลฯ
[๗๓] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาตไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชจติ เปนปจจัยแกจิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธที่ไมใชจิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
เหมือนกับปุเรชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิต และจิตต*สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธไมใชจิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ฯลฯ.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิต โดยอัตถิปจจัย

มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชจิตและจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตต*สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตและหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชจติ โดย
อัตถิปจจัย แมในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
[๗๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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 มีวาระ ๓
ในอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในอาหารปจจัย มี " ๕
ในอินทริยปจจัย มี " ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๗๕] ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมม*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิต โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
ธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมที่เปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๗๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓ ฯลฯ

ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวงกับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัยกับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิ
ปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๗๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลม ปฏิโลมมาติกา.
จิตตตุกะ จบ
เจตสิกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๙] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทงั้ หลายที่เปนเจตสิก ในปฏิสนธิขณะ จิต
และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยจิต หทัยวัตถุอาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัย
หทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และจิต จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก และธรรมที่
ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิกและหทัยวัตถุ ขันธ ๑
และจิต อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ.
[๘๐] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.

ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก และธรรมที่ไมใช
เจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ซึ่งเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๘๑] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย.
ฯลฯ
[๘๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๘๓] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ
อเหตุกปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยจิต หทัยวัตถุอาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และหทัยวัตถุ
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก และธรรมที่ไมใช
เจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๘๔] ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และวิญญาณ และจิต
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ฯลฯ
[๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๘๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยกับเหตุปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัยกับ ฯลฯ
มี " ๙.
ฯลฯ
[๘๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๘๘] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลายอาศัยจิต ขันธอนั เปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ ใน
ปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิตและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา
ทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และ จิต จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก และธรรมที่ไมใช
เจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
[๘๙] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ จิตอาศัย
หทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีไ่ มใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ อาศัย
กายายตนะ ฯลฯ จิตและสัปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
มี ๑ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคต
ดวยกายวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มี ๒ นัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ
มี ๑ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก อาศัยธรรมทีเ่ ปนเจตสิก และธรรม
ที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ มี ๑ นัย.
ฯลฯ
[๙๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๙๑] ธรรมที่เปนเจตสิก อาศัยธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ เจตสิกที่เปนอเหตุกะ ฯลฯ. มีวาระ ๙ แมปญจวิญญาณ พึงกระทําเหมือน

อารัมมณปจจัย โมหะ มีในหัวขอปจจัย ๓ เทานั้น หัวขอปจจัยทั้งปวง ผูมปี ญญาพึงกระทํา
โดยปวัตติ และปฏิสนธิ.
[๙๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
มี " ๙
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " 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 " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๙๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย กับ ฯลฯ มี " ๙.
ฯลฯ
[๙๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙.
สังสัฏฐวาร
[๙๕] ธรรมที่เปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต คลุกเคลากับขันธทงั้ หลายที่เปนเจตสิก ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ฯลฯ
[๙๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๙๗] ธรรมที่เปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๕ ขออยางนี้ โมหะ มีในหัวขอปจจัย ๓ เทานั้น.
ฯลฯ
[๙๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร

[๙๙] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเปนเจตสิก
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและจิต และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๑๐๐] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
จิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก เกิดขึ้น.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
บุคคลรูซึ่งจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซึ่งเปนธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธที่ไมใชเจตสิก โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น

บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
บุคคลรูซึ่งขันธทั้งหลายทีไ่ มใชเจตสิก โดยเจโตปริยญาณ
อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณแก
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาขันธทั้งหลายทีไ่ มใชเจตสิก โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอารัมมณปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
จิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และจิต
เกิดขึ้น
[๑๐๑] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัย แกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก จิต ทําขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกใหเปนอารมณอยาง

หนักแนนแลว เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัย แกจิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต ทําขันธทั้งหลาย
ที่เปนเจตสิกใหหนักแนนแลว เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัย แกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยอธิปติปจจัย.
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทําขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง จิต ทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิต
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทําขันธทงั้ หลายที่ไมใชเจตสิกใหหนักแนน ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิเกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลาย นิพพาน ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกับ
ขอความตามบาลีขางตน.
บุคคลทําขันธทั้งหลายที่ไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และ

จิต เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.
[๑๐๒] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกที่เกิด
หลังๆ และจิต โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทําเปน ๓ นัย ดังทีก่ ลาวมา พึงยังคําอธิบายใหบริบูรณ เหมือนกับขอความตาม
บาลีขางตน ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดย
อนันตรปจจัย มี ๓ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร
เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร เปนปจจัยโดย
นิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปจจยวาร.
[๑๐๓] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย
ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก อันเปนที่เขาไปอาศัย เปนปจจัยแกจิต โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย

ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิกอันเปนที่เขาไปอาศัย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
และจิต โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ
เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา
แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ
เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน มี ๓ นัย มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน
ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
[๑๐๔] ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะเปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก โดย

ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลายเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ
ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
ปุเรชาตปจจัย.
[๑๐๕] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
[๑๐๖] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอาเสวนปจจัย.
[๑๐๗] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิต
และจิตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.

ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย และจิต
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๑๐๘] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย มี ๙ นัย เปนปจจัยโดย
ฌานปจจัย มี ๓ นัย เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย.
[๑๐๙] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย จิต เปนปจจัยแก
หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิตโดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
เจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
เจตสิก และจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
[๑๑๐] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย

เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก โดยอัตถิปจจัย ใน
ปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนเจตสิก และจิต โดย
อัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ
และจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ และจิตเปนปจจัยแกขันธ
๒ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อัตถิปจจัย

มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปน
ปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต
และมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต
โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปน
ปุเรชาต โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต และกพฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนเจตสิก และจิต และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรม
ที่ไมใชเจตสิก โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๒ และกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒
และจิต โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทัง้ ๒ นัย.
[๑๑๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙

ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มีวาระ ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๑๑๒] ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชเจตสิก โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.

ธรรมที่เปนเจตสิก และธรรมที่ไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเจตสิก และธรรม
ที่ไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓.
[๑๑๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙.
เจตสิกทุกะ.
จิตตสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๑๖] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ใน
ปฏิสนธิ ฯลฯ
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ
จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๑๑๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น

เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๑๑๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มีวาระ ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในวิปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๑๑๙] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะอาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ ขอดังกลาวมา พึงกําหนดในบททั้งปวงวา อเหตุกะ โมหมูล
อยางเดียวเทานั้น พึงใหเต็ม.

[๑๒๐] จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลายในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๑๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ 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 " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๑๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓.
[๑๒๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๑๒๔] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตวิปปยุตตถรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ
จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
[๑๒๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๒๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
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 " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๒๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ โมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณและกายายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสัมปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ ขอดังกลาวมาแลว ทั้งปวัตติ และปฏิสนธิ.
ฯลฯ
[๑๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๑๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓.
[๑๓๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.
สังสัฏฐวาร
[๑๓๑] จิตตสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๑๓๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑.
[๑๓๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๑

การนับทั้งสองนอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๑๓๔] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลาย ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๑๓๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําซึ่งอุโบสถกรรม แลวพิจารณา ซึ่งกุศลธรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น โทมนัสเกิดขึ้น
กุศลกรรมที่ตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลวพิจารณาซึ่งฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสทั้งหลาย
ที่ละแลว ที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมณปจจัย
บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ

รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนิวาสา*นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
[๑๓๖] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทํากุศล
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทํากุศล
กรรมนั้นใหหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น
กาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น
ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย,
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะทั้งหลายทํานิพพาน ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
บุคคลกระทําจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น.
[๑๓๗] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย.

เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาร ปจจัยสงเคราะหไมมี.
เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับปจจยวาร ปจจัยสงเคราะหไมมี.
[๑๓๘] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เปน
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ ยอมยึดถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย แลวให
ทาน ฯลฯ ฆาสัตวที่มีชีวิต ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกมรรค ฯลฯ แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย.
[๑๓๙] จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
ปุเรชาตปจจัย.
[๑๔๐] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๑
นัย ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๑ นัย ฯลฯ.
[๑๔๑] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยเกาวิบากขันธ

ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๑๔๒] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๑๔๓] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
ไดแก กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย.
[๑๔๔] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
กายินทรีย ฯลฯ
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสัมปยุตตธรรม
โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย กายินทรียและสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
เปนปจจัยโดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย

เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย.
[๑๔๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๑๔๖] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แก ขันธ ๒ ฯลฯ กายายตนะ
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย

มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลายเปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกพฬิงการาหารเปนปจจัยแก
กายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
[๑๔๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๖
ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๑๔๘] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.

จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตสัมปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๑๔๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔
[๑๕๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ 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.
[๑๕๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๗
จิตตสัมปยุตตทุกะ จบ.
จิตตสังสัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๕๒] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐทุกะ พึงกระทําเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐทุกะ จบ.
จิตตสมุฏฐานทุกะ

ปฏิจจวาร
[๑๕๓] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐาน*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏ*ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุเปนจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมและธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏ-

*ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ
๒ ฯลฯ.
[๑๕๔] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิด
ขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐาน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ

๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๑๕๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๕๖] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

มหาภูตรูป ๑ ที่เปนจิตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิตอาศัย
หทัยวัตถุ พึงกระทํามหาภูตรูป ๑ จนถึงอสัญญสัตว.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต-

*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐาน*ธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๑๕๗] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม มหาภูตรูป ๑
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต มหาภูตรูป ๑ ตลอด
ถึงอสัญญสัตว.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต

ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๑๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๑๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยกับเหตุปจจัย มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย

กับเหตุปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖.
[๑๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๑๖๑] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ขันธทั้งหลายที่เปนจิตต*สมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะเหมือนกับ
ปฏิจจวาร ทั้ง ๒ นัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๑ เปนที่จิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ เหมือน
กับปฏิจจวารทั้ง ๒ นัย.

ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทัง้ ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
[๑๖๒] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ ฯลฯ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๒ นัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา
ทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต*ฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ที่
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย

คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๖๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๖๔] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัยหมดทั้ง ๙ ขอ เหมือนกับปฏิจจวาร แมปญจวิญญาณ ก็พึง
กระทําโมหะ มีทั้ง ๓ นัย.
[๑๖๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๖.
การนับทั้งสองนอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร

[๑๖๖] จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิต คลุกเคลากับขันธทง้ั หลายเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐาน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ฯลฯ.
[๑๖๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๑๖๘] จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ โมหะมีทั้ง ๓ นัย.
[๑๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๓
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕.

การนับทั้งสองนอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๑๗๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ และกฏัตตา*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน*ธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๗๑] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
จิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึน้ .
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน จิต
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ

รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มี
อยูขางตน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีที่มีอยู
ขางตน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเกิดขึน้
ดวยทิกพจักขุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย พึงกระทํา เพราะปรารภ ๓ นัย.
[๑๗๒] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม กระทําขันธทงั้
หลาย เปนจิตตสมุฏฐานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อารัมมณาธิปติก็ดีสหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย

อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน จิตเกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลาย กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรม ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานธรรมรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.
[๑๗๓] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓
นัย วุฏฐานะไมมี.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ จิต ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แกผูที่ออกจากนิโรธ เนว*สัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
การนับสองอยางนอกจากนี้ พึงกระทําเหมือนอยางนี้.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอนันตรปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓ วุฏฐานะไมมี.
[๑๗๔] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยสหชาตปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.

เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เหมือนกับปจจยวาร.
[๑๗๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกจติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เปน
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน
ทําลายสงฆ
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัย แกศรัทธา ฯลฯ แกมรรค
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตต*สมุฏฐานธรรม และจิต โดยอุปนิสสยปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูป*นิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ มีหัวขอปจจัย ๓.
[๑๗๖] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย

โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลายที่เปนจิตต*สมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลายโดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตน จิตเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย
ปุเรชาตปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตน จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กาย ฯลฯ
รูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเปน
ตนนั้น จิตเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาตปจจัย ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยางคือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ
ฯลฯ.

ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐาน
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยปุเรชาตปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิตโดย
ปุเรชาตปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม
และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และ

สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ
รูปายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ.
[๑๗๗] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปน
จิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ปจฉาชาตปจจัย พึงใหพิสดารโดยอาการนี้.
เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๑๗๘] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
และที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
และจิต จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
และที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และจิต กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๑๗๙] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย
[๑๘๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล

อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใช
จิตตสมุฎฐานธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล
อาหารทั้งหลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
กวฬิงการาหาร ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม
นี้ โดยอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล
อาหารทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลาย ที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปน
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน*ธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
กวฬิงการาหาร ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย
แกกายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย.
[๑๘๑] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานธรรม โดยอินทริยปจจัย มี
๓ นัย
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย

อินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย.
พึงกระทํามูล
อินทรียทั้งหลาย ที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
กายินทรีย ฯลฯ.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่ไมใชจติ ตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย ที่สหรคต
ดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยจักขุวิญญาณ กายินทรีย และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลาย ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏ*ฐานธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และที่ไมใชจิตตสมุฏฐาน*ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ.
เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ นัย

[๑๘๒] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย จิต เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกายที่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
[๑๘๓] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.

จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ
เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.
จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เปนสหชาต ฯลฯ พึงกระทําใหเหมือนกับปจจยวาร ทั้งปฏิสนธิ
และปวัตติ ตลอดจนหัวขอปจจัยทั้งปวง.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต เปนปจจัยแกกายที่
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ที่เกิดภายหลัง และจิต และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.

คือ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ที่เกิดรวมกัน ฯลฯ.
ปจจยวาร เหมือนกับสหชาต พึงกระทําบทวา สหชาตทุกนัย.
เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๑๘๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๘๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสมุฏฐาน-

*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริย*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
มีวาระ ๙
[๑๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๑๘๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
[๑๘๘] ในอารัมมณปจจัย
กับ มีวาระ ๙
ที่ไมใชเหตุปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
พึงกระทําการนับอนุโลม.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี ๙.
จิตตสมุฏฐานทุกะ จบ
--------------จิตตสหภุทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๙] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสหภูธรรม ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตต*สหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจติ ตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใช
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรมที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตต*สหภูธรรม และจิต
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม
และจิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิตอาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ จิตต*สมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และ
จิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัย-

*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ.
[๑๙๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอรูปทั้งหมดพึงยกขึน้ แสดงเหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ.
ในอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
มหาภูตรูปทั้งหลาย พึงกระทําในมีวาระ
๖ ขอ
ในอธิปติปจจัย
ไมมีในมีวาระ ๓.
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๙
ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๑๙๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสหภูธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทัธจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทัธจจะ.
พึงทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ ขอดังกลาวมา พึงกําหนดคําวา อเหตุกะในอนุโลม ทาน
จําแนกไวอยางใด พึงทําอยางนั้น โมหะ มี ๓ นัย ในจิตตสมุฎฐานทุกะ ทานจําแนกไวอยาง
ใด พึงทําอยางนั้น.
[๑๙๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่อารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙.
[๑๙๓] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ พาหิร ฯลฯ อาหาร ฯลฯ อุตุ ฯลฯ.
จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะกัมมปจจัย
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสหภูธรรม และจิต.
[๑๙๔] ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑.
[๑๙๕] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย ฯลฯ
สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ
[๑๙๖] ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
การนับสองอยาง นอกจากนี้ พึงกระทําอยางนี้.
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๑๙๗] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต ปฏิสนธิ

เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด.
จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต
ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ มหาภูตรูปทั้งหมด เหมือนกับ
ปฏิจจวาร.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใช
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิต จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ เหมือน
กับ ปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด.
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตต*สหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัย*วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภู*ธรรม และจิต จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และ ธรรมที่
ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสห*ภูธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปทั้งหมด.
[๑๙๘] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ. นี้เหมือนอารัมมณปจจัย ใน
ปจจยวาร ในจิตตสมุฏฐานทุกะ พึงกระทําปญจวิญญาณมูลแกธรรมเหลานี้ทั้ง ๖ อยาง ฯลฯ.
[๑๙๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙

ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๐๐] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ. พึงกระทําทุกอยาง
ปญจวิญญาณแหงปจจยวาร มูล แหงธรรมทั้ง ๖ ก็พึงกระทํา มหาภูตรูปทั้งหมด โมหะ มี
๓ นัยเหมือนกัน ฯลฯ.
[๒๐๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
[๒๐๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙.
[๒๐๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในมัคคปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙.
นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
สังสัฏฐวาร
[๒๐๔] จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตคลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.
จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ฯลฯ.
[๒๐๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
มีวาระ ๕
[๒๐๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
โมหะ มี ๓ นัย.
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
มี " ๕.
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
การนับทั้งสองนอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําทั้งหมด.
ปญหาวาร
[๒๐๗] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย.
[๒๐๘] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
[๒๐๙] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทํา.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๓ นัย อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําแกธรรมทั้ง ๓ แมเหลานี้ แมปญหา
๙ ขอ ก็เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ในบทปลายมี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.
[๒๑๐] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๙ นัย
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
มี ๙ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๙ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.

เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
เหมือนกับปจจวาร.
เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ.
[๒๑๑] ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย. ไดเฉพาะธรรมที่ไมใช
จิตตสหภูธรรมเปนมูลเทานัน้ ทั้ง ๓ นัย นี้ เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมแี ตกตางกัน.
[๒๑๒] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตต*สหภูธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.
เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๒๑๓] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
จิตตสหภูธรรม ที่เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
จิตตสหภูธรรมเปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.

ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดย
กัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย
และจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๒๑๔] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปากปจจัย เหมือนจิตต*สมุฏฐานทุกะ.
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย มี ๙ นัย เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ แมทุกะนี้ก็มี ๑ นัย
เหมือนกพฬิงการาหาร.
[๒๑๕] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๙ นัย
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
เปนปจจัยโดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ นัย.
[๒๑๖] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใช
จิตตสหภูธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย จิต เปน

ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดกอน โดย
วิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุ*วิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยวิปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม
และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิตและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และจิต เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
และจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และ

ธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๒๑๗] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม โดย
อัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และ
จักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ สหชาต ปุเรชาต พึงกระทําในปฏิสนธิทั้งหมด.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปน
ปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ โดยอัตถิปจจัย ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดย
อัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกจิต โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ

พึงทําทั้ง ๓ นัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
และกพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม
และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ
เหมือนกับปจจยวาร.
[๒๑๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มีวาระ ๙

ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๑๙] จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมทีไ่ มใชจิตตสหภูธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสหภู*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
จิตตสหภูธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจิตตสหภูธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย.
[๒๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
มี " ๙.
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
[๒๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มี " 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
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓.
[๒๒๒] ในอารัมมณปจจัยกับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
จิตตสหภุทุกะ จบ.
---------------จิตตานุปริวัตติทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๒๓] จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตานุปริวัตติธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําทุกะนี้ เหมือนจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
จิตตานุปริวัตติทุกะ.
---------------จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๒๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานธรรม.

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
จิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม

และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
หทัยวัตถุ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๒๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มีวาระ ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๒๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น

ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐ
สมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และจิต
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และจิต ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.

ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และจิต จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
[๒๒๗] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด
ขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึง
อสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย ฯลฯ.
[๒๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มีวาระ 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 " ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๒๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยกับเหตุปจจัย มีวาระ ๓. ฯลฯ
[๒๓๐] ในอารัมมณปจจัยกับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๒๓๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย ฯลฯ. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง
มหาภูตรูป.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต-

*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ จิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๒ ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต จิตตสมุฏฐานรูป ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
อาศัยขันธที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑
ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
[๒๓๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม
ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต-

*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ*วิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
หทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
ฯลฯ
[๒๓๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๓๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ดังกลาวมาแลว ในปจจยวาร ก็พึงทําปญจวิญญาณ โมหะมี
ทั้ง ๓ นัย.
[๒๓๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
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
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๒๓๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต คลุกเคลากับขันธทงั้ หลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๒๓๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๒๓๘] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ. โมหะมีทั้ง ๓ นัย.
[๒๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๒๔๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
จิต และรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๒๔๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธทั้งหลายที่เปนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
จิต ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ปรารภขันธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณา นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ.
อารัมมณปจจัยในจิตตสหภุทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน พึงกระทําหัวขอ
ปจจัยทั้ง ๙.
[๒๔๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ.
พึงกระทําอธิปติปจจัยอยางเดียวเทานั้น พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ
ไมมีแตกตางกัน.
[๒๔๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ.
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตก

ตางกัน.
[๒๔๔] ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย.
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
[๒๔๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกัน
ปจฉาชาตมีทั้ง ๓ นัย เปนเอกมูล ๒ เปนปจจัยสงเคราะห ๑.
เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๒๔๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
กัมมปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกัน
กัมมปจจัยมี ๓ นัย ทั้งสหชาต และนานาขณิก.
เปนปจจัยโดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับขอความตามบาลี ในจิตตสหภุทุกะ
กพฬิงการาหาร มี ๑ นัยเทานั้น. เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย มี ๙ นัย
เปนปจจัยโดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย
มี ๓ นัย
เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย.
[๒๔๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐ-

*สมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ฯลฯ
[๒๔๘] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนปุเรชาต พึงกระทําเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
ที่ยอๆ ทั้งหมดควรใหพิสดาร.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จิตเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย ไมมีแตกตางกัน.

ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก จิตเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ และจิต เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะเปน
ปจจัยแก จักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ และจิต เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม
โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก
รูปทั้งหลาย ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดย
อัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิตเปน
ปจจัยแกกาย ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต และ

กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิตเปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และรูปทั้งหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิต
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
[๒๔๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มีวาระ ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕

ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๕๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมม*ปจจัย
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใช
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ
ธรรมที่ไมใชจติ ตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๒๕๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
[๒๕๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัยมีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ 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 " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๒๕๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยมีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๕๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทุกะนี้กเ็ ปนอยางนั้น ไมมีแตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ จบ.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๕๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทุกะนี้กเ็ ปนอยางนั้น ไมมแี ตกตางกัน.
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ.
อัชฌัตติกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๕๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป
อาศัยจิต.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุเปนปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุที่เปนพาหิรธรรม.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม

ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรมและจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
และจิต
พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิต และหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๕๗] พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย คือ สัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ

ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต
และหทัยวัตถุ.
ฯลฯ
[๒๕๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๕
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๕
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๕
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๕
ในวิคตปจจัย
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๕๙] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และอัชฌัตติกและพาหิรกฏัตตารูป
อาศัยจิต.

พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ซึ่งเปนเหตุกะ
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
และจิต
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิต และหทัยวัตถุ
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไม
ใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๖๐] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.

พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต
ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนพาหิรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนพาหิรธรรม หทัยวัตถุ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
พาหิรธรรม.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนพาหิรธรรม และจิต จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยจิต และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย.
มีวาระ ๙
[๒๖๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑.
[๒๖๒] พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ ฯลฯ.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน*รูป ฯลฯ สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ. พึงผูกจักรนัย.
[๒๖๓] ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙.
ฯลฯ
[๒๖๕] ในอารัมมณปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
มี " ๙.
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ

ฯลฯ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๒๖๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย จนถึงมหาภูตรูปที่เปนอัชฌัตติกธรรม ขันธทั้งหลาย
ที่เปนพาหิรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิต อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๒ นัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิต
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและ
หทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๓ นัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๖๗] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ.
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย

คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ.
พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตอาศัยขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม จิตอาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําทั้ง ๒ นัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.
อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ที่
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ
วิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม
และจิตขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ
พึงทําทั้ง ๒ นัย
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ
จักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๖๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙

ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๖๙] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต จักขุวิญญาณ อาศัย
จักขายตนะ ฯลฯ
พึงทําหัวขอปจจัยแมทั้ง ๙ อยางนี้ พึงบวกปญจวิญญาณ เขาไปดวยมี ๓ นัย เหมือน
กับ โมหะ.
[๒๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๒๗๑] พาหิรธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับจิต.

พาหิรธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัชฌัตติกธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรมขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ
พาหิรธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๒๗๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๒๗๓] พาหิรธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
พึงทําหัวขอปจจัย ๕ อยางนี้ มี ๓ นัย เหมือนกับ โมหะ.
[๒๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๒๗๕] พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป

ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต และอัชฌัตติกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
[๒๗๖] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จิต ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ปรารภจิต เกิดขึ้น.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลพิจารณากุศลธรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ซึ่งเปนพาหิรธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ
รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนพาหิรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย

แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณากุศลธรรมนั้น ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิตเกิดขึ้น
กุศลธรรมทั้งหลายที่ไดสงั่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ.
ที่ยอไวทั้งหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.
บุคคลพิจารณาเห็นกิเลสทัง้ หลาย ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ รูปทั้งหลาย ฯลฯ
หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภรูปเปนตนนั้น จิตเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ที่ยอไวทั้งหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น จิตและสัมปยุตตขันธทั้งหลายเกิดขึน้ .
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย.

[๒๗๗] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม
และจิต ใหอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดขึ้น.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม กระทําจิตใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรม คือ จิตเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย กระทําจิตที่เปนอัชฌัตติก*ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวเกิดขึ้น.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มี ๓ นัย.
อธิปติปจจัยทั้งสอง พึงจําแนกทั้ง ๓ อยาง.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย.
แมทั้ง ๓ ก็เปนอธิปติปจจัยอยางเดียว.
[๒๗๘] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จิตที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู มี ๓ นัย.
แมทั้ง ๓ อยาง ก็เชนเดียวกัน.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
มี ๓ นัย.
เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. เปนปจจัย โดย
อัญญมัญญปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาร.
[๒๗๙] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิต เปนปจจัยแกจิต โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงแจกใหบริบูรณทั้ง ๓ อยาง พึงแจกแกจิต และสัมปยุตตขันธ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย.
[๒๘๐] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิตเกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย.

พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิตเกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิตโดยปุเรชาตปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตน จิต และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้ .
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยปุเรชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต กายายตนะ และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
กายายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยปุเรชาต
ปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ โดย
ปุเรชาตปจจัย.
โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
ปุเรชาตปจจัย กายายตนะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแก

จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
[๒๘๑] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปน
อัชฌัตติกธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
พึงทําถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนพาหิรธรรมนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
พึงทําถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนอัชฌัตติกธรรม
และพาหิรธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
หัวขอปจจัยทั้ง ๙ พึงจําแนกอยางนี้.
เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย พึงจําแนกเปนหัวขอปจจัย ๙.
[๒๘๒] พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
พาหิรธรรม ที่เปนวิบากจิต และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย ที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย และ
จิต และกฏัตตารูป ที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปจจัย.
เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย.
[๒๘๓] อัชญัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย.

อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.
พึงกระทํามูล
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนพาหิรธรรม
โดยอาหารปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิตและกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย กพฬิงการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
กพฬิงการาหารที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.

อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.
[๒๘๔] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายทีเ่ ปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียท ั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย.
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
กายินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายทีเ่ ปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย กายินทรีย เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย.
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจิต และกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย.
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิต
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย

ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิต และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย.
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
โดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายทีเ่ ปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย
และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย
อินทริยปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียทั้งหลายทีเ่ ปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ
[๒๘๕] พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดย
ฌานปจจัย
มี ๓ นัย.
เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย
[๒๘๖] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแกในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปน
อัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน

อัชฌัตติกธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
กายายตนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
พาหิรธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนพาหิรธรรมที่เกิดรวมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนพาหิรธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ โดยวิปปยุตตปจจัย

ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนพาหิรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัชติกธรรม และ
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกที่เกิดภายหลัง ฯลฯ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ
พาหิรธรรม ฯลฯ
[๒๘๗] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปน
อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต
ไมมีแตกตางกัน.
ที่เปนปจฉาชาต พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ที่เกิดรวมกัน เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ
สหชาตในที่ทั้งปวง มีในทีน่ ี้ เหมือนกับปจจยวาร
ปุเรชาต พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย
ปจฉาชาต พึงกระทําเหมือนปุเรชาตปจจัย ไมมีแตกตางกัน.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.

พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย. พึงใหพิสดารทั้งหมด
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปน
ปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยอัตถิปจจัย
กายายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยอัตถิปจจัย รูปายตนะ และจักขายตนะ
เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิ*ปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม และ
กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ
วิญญาณ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย.
สหชาต เหมือนกับปจจยวาร ไมมีแตกตางกัน
เหมือนกับขอความในบาลีขางตนนั้นเอง.
พึงจําแนกบททั้งปวง โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ จักขายตนะ เปน

ปจจัยแกขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ.
พึงจําแนกบททั้งปวง โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.
เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๒๘๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๘๙] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต-

*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
พาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๒๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๒๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓.
[๒๙๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙.
อัชฌัตติกทุกะ จบ
อุปาทาทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๙๓] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ

๒ ฯลฯ.
[๒๙๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๙๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย มี ๓ นัย เพราะสมนันตรปจจัย มี ๓ นัย เพราะสหชาต*ปจจัย มี ๕ นัย.
[๒๙๖] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สวนพวกสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย
มหาภูตรูป ๒.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.

ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ
๒ ฯลฯ.
[๒๙๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๒๙๘] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทา
ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย
มหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทายรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๒๙๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรมเกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม
ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชอุปาทาธรรม ปฏิสนธิ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๕ นัย ไมใชเพราะอนันตรปจจัย มี ๓ นัย. ฯลฯ
ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๕ นัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี
๕ นัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๕ นัย.
[๓๐๐] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร*สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิร ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน มหาภูตรูป
ทั้งหลาย

อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิร ฯลฯ อาหาร*สมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ.
[๓๐๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทา*ธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดอสัญญสัตวในธรรมที่มีธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ นัย
อยางนี้.
[๓๐๒] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
อาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป.
[๓๐๓] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
อินทริยปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ พาหิรมหาภูตรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
[๓๐๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.

อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อุปาทากฏัตตารูปที่
เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๓๐๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
มี ๕ นัย.
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย มี ๓ นัย.
[๓๐๖] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูปที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏ*ฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทายรูป อาศัย
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย.
[๓๐๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๓๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มี "
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
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.
[๓๐๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕
กับ ฯลฯ มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑

๓

ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๓๑๐] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย.
ในธรรมที่มีธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรมเปนมูล เหมือนกับปฏิจจวาร ทั้ง ๓ นัย ไมมี
แตกตางกัน.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๓๑๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
มี ๑ นัย เหมือนปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ฯลฯ
[๓๑๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนัตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มีวาระ ๓

ในกัมมปจจัย
มี " ๕.
พึงนับอยางนี้.
ในอวิคตปจจัย
มีวาระ ๕.
[๓๑๓] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่
ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่ไมใชอปุ าทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. เหมือน
กับปฏิจจวารทั้ง ๓ นัย ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๕ นัย.
[๓๑๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมปจจัย
คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะกัมปจจัย

คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐาน
รูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรมเกิดขึ้น
ไมใชเพราะกรรมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ.
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย มี ๕ นัย ไมใชเพราะอาหารปจจัย มี ๓ นัย ไมใช
เพราะอินทริยปจจัย มี ๓ นัย.
[๓๑๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.
อุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ และอุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย มี ๕ นัย ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัยมี ๓ นัย ไมใช
เพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๓ นัย ไมใชเพราะนัตถิปจจัย มี ๓ นัย ไมใชเพราะวิคตปจจัยมี ๓ นัย.
มีวาระ ๕
[๓๑๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
มี " ๓.
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๓๑๗] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลากับ
ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๑๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑.
[๓๑๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น ไม
ใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ
[๓๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๑
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๑.

การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๓๒๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปน
อุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๒๒] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูป ฯลฯ รส ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็น
หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ โดย
อารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
กุศลที่ไดสรางไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสทีไ่ ดละแลว กิเลสที่ขม แลว กิเลสทีเ่ คยเกิดขึ้นในกาล
กอน ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย

แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
[๓๒๓] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย รูป รส ฯลฯ บุคคลกระทํา
หทัยวัตถุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น
กุศลธรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล ฯลฯ
นิพพาน ฯลฯ
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทงั้ หลายที่ไมใชอุปาทาธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดย
อธิปติปจจัย.
[๓๒๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช

อุปาทาธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
ในปจจยวาร เหมือนกับนิสสยวาร.
[๓๒๕] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยซึ่งความถึงพรอมดวยจักขุ ฯลฯ
ซึ่งความถึงพรอมดวยกาย ซึ่งความถึงพรอมดวยวรรณะ ซึ่งความถึงพรอมดวยคันธะ ซึ่งความถึง
พรอมดวยรส ฯลฯ ซึ่งโภชนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ความถึงพรอมดวยจักขุ ฯลฯ ความถึงพรอมดวยกาย ฯลฯ ความถึงพรอมดวยวรรณะ
ความถึงพรอมดวยคันธะ ความถึงพรอมดวยรส ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย
ฤดู ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๓๒๖] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ รสายตนะเปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียวคือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น

โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.
[๓๒๗] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่ไมใชอุปาทา*ธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรมนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรม
และกายทีไ่ มใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย.
[๓๒๘] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ทั้ง
หลายที่เปนอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่
เปนอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
กัมมปจจัย

มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย.
[๓๒๙] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดย
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย แกขันธ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ
มี ๓ นัย.
[๓๓๐] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่ไมใชอปุ าทาธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดย
อาหารปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ในธรรมที่มีธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ นัย ปฏิสนธิ
[๓๓๑] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจัย.
พึงถามถึงมูล
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยอินทริยปจจัย.
พึงถามถึงมูล
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม
โดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจัย มี
๓ นัย ปฏิสนธิ.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
อินทริยปจจัย

คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ.
[๓๓๒] ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม โดย
ฌานปจจัย มี ๓ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําถึงปฏิสนธิ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย.
[๓๓๓] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
อุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่
ไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใช
อุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.

[๓๓๔] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อาหาร อินทรีย. ไดแก กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทาธรรมนี้ โดยอินทริยปจจัย
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๔ อยาง คือ
สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแกในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใช
อุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ.
ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไมมีแตกตางกัน.
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่ไมใชอปุ าทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อาหาร อินทรีย.
คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดย
อัตถิปจจัย
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรมและไมใชอุปาทาธรรม
โดยอัตถิปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่ไมใช
อุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจ จัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๒ อยาง คือ
สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.

ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายทีเ่ ปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
และจักขายตนะเปนปจจัยแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่
ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก โผฏฐัพพายตนะ และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย คือ โผฏฐัพพายตนะ และ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจัย
แกกายที่ไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรม
ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย

มี ๓ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายทีเ่ ปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม และ รูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.
[๓๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
มี " ๕
ในนิสสยปจจัย
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๖
ในอินทริยปจจัย
มี " ๗
ในฌานปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๓๓๖] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย

อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทาธรรม และธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทาธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทาธรรม และ ธรรมทีไ่ มใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม และธรรมที่
ไมใชอุปาทาธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๓๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๓๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ 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
ในปจจัยทั้งปวง
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.
[๓๓๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔ ฯลฯ.
พึงจําแนกอนุโลมมาติกาใหพิสดาร.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙.
อุปาทาทุกะ จบ
อุปาทินนทุกะ
ปจจยวาร
[๓๔๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทาทินนธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม.
อนุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๓๔๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๓๔๒] อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.

ฯลฯ
[๓๔๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มีวาระ ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
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 " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๓๔๔] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ.

อุปาทินนธรรม และ อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๓๔๕] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม หทัยวัตถุ
อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุ มุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๓๔๖] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย.
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ*ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.
[๓๔๗] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ตลอดถึง
อสัญญสัตว.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ*ฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว อุตุสมุฏ*ฐานรูป.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.
[๓๔๘] อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม พาหิรรูป
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๓๔๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย
คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอุตุสมุฏฐานรูป.
[๓๕๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
[๓๕๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
[๓๕๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะฌานปจจัย

คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
[๓๕๓] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมือน
กับที่ไมใชเพราะเหตุปจจัย โมหะไมมี.
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย.
[๓๕๔] อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย.
[๓๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๓๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔.
[๓๕๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
มี " ๕
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๕
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒

ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปฏิจจวาร
[๓๕๘] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทินนธรรม และอนุทนิ นธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๓๕๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๓๖๐] อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๓๖๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๔
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มีวาระ ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๓๖๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ.
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ.

อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน*รูป ฯลฯ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๓๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๓๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๕ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๔
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๓๖๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.
สังสัฏฐวาร
[๓๖๖] อุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอุปาทินนธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรมขันธ ๒ ฯลฯ.
[๓๖๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒

ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๒
ในสหชาตปจจัย
มี " ๒
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๓๖๘] อุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอุปาทินนธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกขันธ ๒ ฯลฯ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
มีวาระ ๒
[๓๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
การนับทั้งสองนี้ นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๓๗๐] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย

เหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
[๓๗๑] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
รูปายตนะที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ คันธายตนะที่เปน
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยอารัมมณปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพพจักขุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซึ่งเปนอุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซึ่งกุศลธรรมนั้น ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ

นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย กิเลสทีล่ ะแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด
แลวในกาลกอน ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิต ที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกขักขุวิญญาณ สัททายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย.
[๓๗๒] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปทั้งหลายที่เปน
อุปาทินนธรรม ฯลฯ กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปน*อนุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ
กุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ

นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย คือ
รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่
เปนอนุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
[๓๗๓] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อุปาทินนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปญจวิญญาณ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ โดยอนันตรปจจัย
วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ โดยอนันตรปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ภวังค เปนปจจัยแกอาวัชชนะ วิบากมโนวิญญาณธาตุเปนปจจัยแกกริ ิยามโนวิญญาณ*ธาตุ โดยอนันตรปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนุปาทินนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับนิสสยปจจัยในปจจยวาร
[๓๗๔] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทาง
กาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ โภชนะเปนปจจัยแกสขุ ทางกาย
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกข
ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.

อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยปจจัย
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดูทเี่ ปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ บุคคลอาศัยโภชนะแลวใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัตใิ หเกิด ทําลายสงฆ
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ
ปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยซึ่งเสนาสนะ
แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจัยแกศรัทธา
ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวยังตนใหเดือดรอน
ใหเรารอน ทุกขมีการแสวงหาเปนมูล ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลว
ยังตนใหเดือนรอน ใหเรารอน ทุกขมีการแสวงหาเปนมูล ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนกุศล และกุศลเปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๓๗๕] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กายรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม กลิ่น
โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ
เมื่อกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
รูปายตนะที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ คันธายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ*พายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.

ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กายรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปที่เปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพพจักขุ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปที่เปนอนุปาทินนธรรม ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ กลิ่น
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ*พายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาต*ปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
คือ รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
[๓๗๖] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.

อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย ฯลฯ
[๓๗๗] อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอาเสวนปจจัย.
[๓๗๘] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายโดยกัมมปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๓๗๙] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ
ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ นัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๘๐] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอาหาร*ปจจัย ปฏิสนธิ
กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหาร*ปจจัย.

อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหาร*ปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัยคือ อาหารทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหาร*ปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
กวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดย
อาหารปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนธรรมนี้ โดย
อาหารปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน*ธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.
[๓๘๑] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อินทริยปจจัย

ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท งั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กญัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม ฯลฯ
ในธรรมที่มีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ นัย รูปชีวิตินทรีย มีเฉพาะนัยตนเทานั้น
นัยที่เหลือนอกนั้นไมมี.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย.
[๓๘๒] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยฌานปจจัย มี ๔ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๒ นัย.
[๓๘๓] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัย แกจติ ตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.

อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก อนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๓๘๔] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ฯลฯ
บทที่ยอไว พึงจําแนกใหครบถวน.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.
ฯลฯ
บทที่ยอไว พึงใหพิสดาร.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต อาหาร.
ฯลฯ
บทที่ยอไว พึงใหพิสดาร.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.
ฯลฯ
บทที่ยอไว พึงจําแนกใหพิสดาร.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก รูปทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรมที่เกิดกอน ฯลฯ เสียง ฯลฯ
โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น

ในเมื่อกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิต ที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
อุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
กวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนธรรมนี้ โดย
อัตถิปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
กวฬิงการาหารที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัย แกกายที่เปนอุปาทินนธรรม และ
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพ*พายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม กวฬิงการาหารที่เปน
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม
โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และกวฬิงการาหารที่เปน

อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ อาหาร ไดแก กวฬิงการาหารที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน*ธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย เปนปจจัย โดยอวิคต*ปจจัย.
[๓๘๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๓๘๖] อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย

ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉา*ชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรมและอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน*ธรรม โดยอาหารปจจัย.
[๓๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๘
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๓๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
[๓๘๙] ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙.
อุปาทินนทุกะ จบ
อุปาทานทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๙๐] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน กามุปาทาน อาศัย
สีลัพพตุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อาศัย กามุปาทาน กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน
กามุปาทาน ฯลฯ.
พึงกระทําจักรทั้งหมด.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป

กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทานธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาน*ธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒.
อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือกามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาน*ธรรม และทิฏุปาทาน ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัยทั้งหมด.
[๓๙๑] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ ยกเวนรูปออกเสีย.
[๓๙๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๓๙๓] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ.
[๓๙๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทานธรรม
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม หทัยวัตถุ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐาน*รูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสย*ปจจัย.
[๓๙๕] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน อัตตวาทุปาทานอาศัยกามุปาทาน.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
ฯลฯ
พึงทําหัวขอปจจัย ๙
ในอรูปภูมิ มีอุปาทานธรรม ๒.
ฯลฯ
มีวาระ ๑
[๓๙๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
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
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจ จัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๓๙๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย 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 " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๓๙๘] ในอารัมมณปจจัยกับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๑.
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร.
พึงจําแนกสหชาตวารที่วา กามุปาทาน เกิดรวมกับทิฏุปาทาน.
ปจจยวาร
[๓๙๙] อูปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ กามุปาทาน
อาศัยทิฏุปาทาน. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป มหาภูตรูปทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลาย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม อุปาทานธรรม
ทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทานธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทาน*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย อุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ทิฏุปาทาน อาศัย
กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย
กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย.

ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทาน
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงกระทําจักรนัย.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใช
อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรมและหทัยวัตถุ.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย
กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย
ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย
ในอารัมมณปจจัย ซึ่งมีธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนมูล พึงจําแนกทั้งปญจายตนะ และ
หทัยวัตถุ.
[๔๐๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๐๑] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ กาย*วิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๔๐๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย

ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ.
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
เหมือนปฏิจจวาร.
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวคิ ตปจจัย
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๔๐๓] อุปาทานธรรม คลุกเคลากับอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน คลุกเคลากับทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน คลุกเคลากับกามุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ อยางนี้.
[๔๐๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๐๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา
กับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๔๐๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
มีวาระ ๑
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.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๔๐๗] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาน*ธรรม โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปน
อุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยเหตุ*ปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.
[๔๐๘] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย

คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรม เกิดขึ้น. พึงกระทําคําวา ปรารภ
ทั้ง ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลธรรมนั้น ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
กุศลธรรมทั้งหลายที่ไดสงั่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย กิเลสทีล่ ะแลว ซึ่งไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ พิจารณากิเลสทั้งหลาย
ที่ละแลว กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอุปาทานธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง ซึ่งกุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดขึน้ ทิฏฐิเกิดขึ้น
กุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุ
เปนตนนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่
ไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย

เกิดขึ้น
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย พึงกระทําคําวา ปรารภทั้ง ๓ นัย.
[๔๐๙] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ
อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําอุปาทานธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน อุปาทาน*ธรรม เกิดขึ้น. มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดียว.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ในกาล
กอน ฯลฯ ออกจากฌานแลวทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ยอมยินดี ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ผล ฯลฯ
นิพพานใหหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแก ผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหหนักแนน
แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลธรรมนั้น เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
กุศลทั้งหลายที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณหนักแนน ราคะเกิดขึน้ ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน*ธรรมทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ไดสั่งสม

ไวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย. เปนอารัมมณาธิปติ
พึงกระทําคําวา ปรารภ ทั้ง ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.
[๔๑๐] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทงั้ หลายที่ไมใช
อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรมเปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
อุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย
โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย
อนันตรปจจัย

คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เหมือนกับปจจยวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย เหมือนกับปจจยวาร.
[๔๑๑] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อุปาทานธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกอุปาทาน*ธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ
แลวถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจาของมิไดให
มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เขาไปอาศัยเสนาสนะ
แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ อทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ
ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ
ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ

ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ถือทิฏฐิ บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ
แลวถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให
มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ
ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ภริยาผูอื่น ฯลฯ
ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย.
[๔๑๒] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดย
ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ

เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.
[๔๑๓] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย ฯลฯ.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย.
[๔๑๔] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก สัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาน*ธรรม โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๔๑๕] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดย
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ มี ๑ นัย.
[๔๑๖] ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดย
อาหารปจจัย
มี ๓ นัย คือ กวฬิงการาหาร อยางเดียว.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย คือ รูปชีวิตินทรียอยางเดียว.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย.
[๔๑๗] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม โดยมัคคปจจัย

คือ องคมรรคทั้งหลาย ที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลายที่เปน
สัมปยุตตธรรม โดยมัคคปจจัย.
พึงกระทําหัวขอปญหา ๙ โดยเหตุนี้.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย.
[๔๑๘] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแก จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรมทั้งหลาย ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่
เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก อุปาทานธรรมทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกาย
นี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๔๑๙] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามุปาทาน เปนปจจัยแกทิฏุปาทาน โดยอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.

ที่เปนปจฉาชาต ไดแกอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดย
อัตถิปจจัย. ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย. ฯลฯ พึงใหพิสดาร
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต เหมือนกับ สหชาตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
สหชาต พึงจําแนก เหมือนกับ สหชาตปจจัย
ปุเรชาต พึงจําแนก เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกามุปาทาน
โดยอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกามุปาทาน โดย
อัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาตไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรมทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไม
ใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกาย

นี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรม
ที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกามุปาทาน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย.
[๔๒๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มีวาระ 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 " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙

ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๒๑] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอปุ าทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทานธรรม และธรรมทีไ่ มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมที่
ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย.
[๔๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๒๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุ

ปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๔๒๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุ
ปจจัย
มี " ๙.
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙.
อุปาทานทุกะ จบ
อุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๒๕] อุปาทานนิยธรรม อาศัยอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ.
โลกิยทุกะ เปนอยางไร พึงกระทําอยางนัน้ ไมแตกตางกัน.
อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๒๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โลภะ และ

จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เพราะเหตุปจจัย เกิดขึ้น
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม
และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๔๒๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.

อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๔๒๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖

ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๒๙] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๔๓๐] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐาน*รูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.
[๔๓๑] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โลภะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต*ธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม

เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต
สัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.
[๔๓๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
กัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช เพราะกัมม*ปจจัย
คือ สัมปปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช เพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ.

[๔๓๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
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
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
การนับทั้งสอง นอกจากนี้ ก็พึงกระทํา
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๔๓๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธท้งั หลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัย
หทัยวัตถุ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูต*รูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ โลภะอาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัย*วัตถุ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม
และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ
๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
ในอารัมมณปจจัย พึงกระทําปญจวิญญาณ.
[๔๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
มี " ๙.
ในอวิคตปจจัย
[๔๓๖] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญ*สัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตต-

*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
ฯลฯ
[๔๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ 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
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๔๓๘] อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต
ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร.
[๔๓๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๔๔๐] อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
[๔๔๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
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
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๔๔๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย

คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ และโลภะที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
โมหะ และโลภะที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปทานสัมปยุตต*ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ และโลภะที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
[๔๔๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทาน*วิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป

โทมนัสเกิดขึ้นแกบุคคลผูเดือดรอนใจ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ฯลฯ กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม และโลภะ โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ
ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ พึงใสใหครบถวน เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ตลอดถึงกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณแก เจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่
ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
และโลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึน้ .
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น.
[๔๔๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ

ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล
อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเกิดขึน้ .
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปป*ยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ โดยอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล
อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโลภะ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลออกจากฌาน กระทําฌาน
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทาน
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุ
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัย

วัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทํา
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึน้ .
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เกิดขึ้น.
[๔๔๕] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปน
ปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่
เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะโดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดย
อนันตรปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโลภะที่เปน

ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดย
อนันตรปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และโลภะ
เปนปจจัยแกโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจัยแก
วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และโลภะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และ
โลภะ โดยอนันตรปจจัย.
[๔๔๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปจจวาร.

[๔๔๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสส*ยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอุปาทาน
วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด กอมานะศีล ฯลฯ ปญญา
บุคคลเขาไปอาศัย ราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่เปนอุปาทาน*วิปปยุตตธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกมานะ
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย. คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา กอมานะ ถือทิฏฐิ ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ที่เปนอุปาทาน*วิปปยุตตธรรม แลวอทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ
ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ
ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ แกความ
ปรารถนา ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ศีล
ฯลฯ ปญญา ฯลฯ

บุคคลเขาไปอาศัยราคะ ฯลฯ เสนาสนะ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม แลวกระทํา
การฆาคนในหมูบาน ฆาคนในนิคม
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคต*วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๔๔๘] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาต
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปยุตตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่

สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปจจัย.
[๔๔๙] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาต*ปจจัย ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย.
[๔๕๐] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๔๕๑] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ มี ๑ นัย.
[๔๕๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอาหาร-

*ปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย.
ในปจจัยทั้ง ๔ นี้ พึงแสดงเหมือนโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่แสดงไวใน
กัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย อยางละ ๔ๆ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย.
[๔๕๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปน
อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยวิปปยุตตปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและ
โลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ฯลฯ.
[๔๕๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ

อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ในปจจัยเหลานี้ สหชาต เหมือนกับสหชาตปจจัย ปุเรชาตเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโลภะทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโลภะ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.

ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโลภะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย เปนปจจัย โดยอวิคต*ปจจัย.
[๔๕๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
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.
[๔๕๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.

อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และวิปปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตต*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตต*ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๔๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๕๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยกับเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง 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.
[๔๕๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัยกับ ฯลฯ
มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
----------อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๖๐] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้ง
อุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทา*นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทาน*ธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะแตไมใช
อุปาทานธรรม ปฏิสนธิตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทาน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุปาทานธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะแตไมใช
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิย*ธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และ
อุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม
และอุปาทานธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม และธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะ แตไมใช
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะ แต
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยะ
แตไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย.
โดยนัยนี้ อุปาทานทุกะฉันใด ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวาร
ก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําฉันนั้น. ไมมแี ตกตางกัน หลักจําแนกหัวขอ
ปจจัยตางกัน.
ปญหาวาร
[๔๖๑] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน
และอุปาทานิยธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอปุ าทานธรรม
ทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะ แต
ไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
เหมือนกับอุปาทานทุกะ ไมมีแตกตางกัน มีหัวขอปจจัย ๙.
[๔๖๒] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อุปาทานและอุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลายเกิดขึน้ . มี ๓ นัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานิยะแต
ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ
ปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น

พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่
ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทัง้ อุปาทานและ
อุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย ฯลฯ.
สองอยางนอกนี้ เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมทีเ่ ปนอุปาทานิยะ แตไมใช
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทานและอุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย.
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะขางตน.
[๔๖๓] ธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอปุ าทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทาน
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ
พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ โวทาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทงั้ หลายที่เปนอุปาทานิยะ แตไมใชอปุ าทานธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปจจัย.
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี ทั้งสองอยางที่เหลือ เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
ปจจัยสงเคราะหแมที่เปนอธิปติปจจัย ก็มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะปจจัยทั้งหมด
เหมือนกับอุปาทานทุกะ ในอุปาทานิยะ โลกุตตรธรรมไมมีปจจนียะก็ดี การนับทั้งสองอยาง
นอกนี้ก็ดี เหมือนกับอุปาทานทุกะ.
อุปาทานอุปาทานิยทุกะ จบ
---------------อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๖๔] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน.

พึงกระทําจักรนัย
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมทีเ่ ปนทั้งอุปาทาน
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุปาทานธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ
แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ กามุปาทานและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยทิฏุปาทาน.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ ฯลฯ.
หลักจําแนกหัวขอปจจัยตางกัน เหมือนอุปาทานทุกะ มีหัวขอปจจัย ๙ รูปไมมี
วาระทั้งหมด พึงใหพิสดารอยางนี้ อรูปภูมิเทานั้น.
ปญหาวาร
[๔๖๕] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน*ธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธและอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปทานธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน*ธรรมทั้งหลาย ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.

ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ
แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุ*ปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และอุปาทานธรรมทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย.
[๔๖๖] ธรรมที่เปนอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมทั้งหลายเกิดขึน้ .
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใช
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภอุปาทานธรรมทั้งหลาย อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ .
ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น พึงทําทัง้ ๓ นัย.
ในปจจัยสงเคราะห ก็พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.
[๔๖๗] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มีทั้ง ๓ นัย.
พึงกระทําอธิปติปจจัยทั้งสอง ทั้ง ๓ นัย. แมอธิปติปจจัยทีเ่ ปนปจจัยสงเคราะห ก็มี
๓ นัย.

[๔๖๘] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกอุปาทานธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
หัวขอปจจัยทั้ง ๙ พึงกระทําอยางนี้ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.
[๔๖๙] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัยมี ๙ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.
[๔๗๐] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย.
ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใช
อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
แมในอุปนิสสยปจจัยเปนปจจัยสงเคราะห ก็มี ๓ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๔๗๑] ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยกัมมปจจัย 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 โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๗๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มีวาระ ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๗๓] ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอุปาทาน
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอุปาทาน
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ อยางนี้ ในมูลแหงปจจัยหนึ่งๆ มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๓.
[๔๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙

[๔๗๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัยกับเหตุปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๙
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
[๔๗๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ จบ
---------------อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๗๗] ธรรมที่เปนอุปทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตต*อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทา
นิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนอุปาทานวิปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา*นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม.
ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา*นิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม.

ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา*นิยธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานนิยธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๔๗๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒ ฯลฯ
มี " ๕.
ในอวิคตปจจัย
ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยทุกะในจุฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ จบ
กิเลสทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๗๙] ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยกิเลสธรรม
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ

ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือกิเลสธรรม
ทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกิเลส
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
กิเลส ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และกิเลสธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๓ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่
ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และจิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย.
ฯลฯ
[๔๘๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๘๑] ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ อาศัยวิจิกิจฉา โมหะ อาศัยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ

๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและ
วิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะและอุทธัจจะ.
[๔๘๒] ธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกิเลส ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ
อาศัยขันธทั้งหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยทั้งกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยกิเลสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.
[๔๘๓] ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ
โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจิกิจฉา
โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.
ในอรูปภูมิ ที่มีโทสะ เปนมูล ไมมี.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย

คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย.
วาระทั้ง ๙ พึงกระทําอยางนี้.
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.
[๔๘๔] ธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกิเลส พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏ*ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใช
เพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.
ปจจัยทั้งปวง พึงกระทําอยางนี้.
[๔๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๔๘๖] ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชกิเลส อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกเิ ลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส
ขันธ ๒ ฯลฯ กิเลสธรรมทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลสและกิเลสธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่มิใชกเิ ลส อาศัย
กิเลสธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใช
กิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย.
โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย

อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ.
พึงกระทําจักรนัย.
ในอารัมมณปจจัย ในที่ไมใชกิเลสธรรมเปนมูล พึงกระทําปญจวิญญาณ.
[๔๘๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๔๘๘] ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจกิ ิจฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
อุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส อาศัยธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชกิเลส ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่เปนกิเลส อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกิเลส เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจกิ ิจฉา และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และหทัยวัตถุ.
ฯลฯ
[๔๘๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๔๙๐] ธรรมที่เปนกิเลส คลุกเคลากับธรรมที่เปนกิเลส เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ คลุกเคลากับโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ อยางนี้.
[๔๙๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
มี " ๙.
ในอวิคตปจจัย
[๔๙๒] ธรรมที่เปนกิเลส คลุกเคลากับธรรมที่เปนกิเลสเกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
พึงกระทําหัวขอที่ไมใชเหตุปจจัย ๔ อยางนี้.
[๔๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๔๙๔] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลายที่เปนสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เหตุทั้งหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกิเลสธรรม และจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป

ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๔๙๕] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น.
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ธรรมที่ไมใชกิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้ .
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถธรรม ฯลฯ กุศลที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกิเลส โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัสเกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังส*ญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ ซึ่งฌาน เพราะปรารภ
กุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส
เกิดขึ้นแกบุคคลผูเดือดรอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลส เพราะปรารภทานเปนตนนั้น กิเลสธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้ .
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณ*ปจจัย มี ๓ นัย.
[๔๙๖] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลสโดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทํากิเลสทั้งหลายใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน กิเลสธรรมทัง้ หลาย เกิดขึ้น.
มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดียว.

ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
ทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทํากุศล
ธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึ้น
กุศลธรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เปน
ปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสใหหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย
ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด
เพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้ .
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และกิเลสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอธิปติ*ปจจัย มี ๓ นัย
เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดียว.
[๔๙๗] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอนันตรปจจัย

คือ กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสทีเ่ กิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
กิเลสธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กิเลสธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกเิ ลสที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกิเลสที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมที่เกิดหลังๆ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอนันตร*ปจจัย
คือ กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกิเลส
ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กิเลสธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมที่ไม
ใชกิเลสทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงถามถึงมูล
กิเลสธรรมที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกิเลสธรรมที่เกิด
หลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.
[๔๙๘] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก กิเลสธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย
มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ
ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทาง
กาย ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอุปนิสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อุปปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอุปนิสสย*ปจจัย มี ๓ นัย.
[๔๙๙] ธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ

รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชกเิ ลส โดย
ปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยปุเรชาตปจจัยมี ๒ อยาง คือ
อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัย*วัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาตไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาต*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยปุเรชาต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัย
วัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.
[๕๐๐] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยปจฉา*ชาตปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๕๐๑] ธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกวบิ ากขันธ และกฏัตตา*รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยกัมม*ปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกิเลสธรรม และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.

[๕๐๒] ธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส 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.
[๕๐๓] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรม และสัมป*ยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยวิปป*ยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ที่ยอไวพึงใหพิสดาร
[๕๐๔] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอัตถิ*ปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต เหมือนกับสหชาตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.

ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต เหมือนกับสหชาตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัย แกโมหะ ทิฏฐิ
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแกโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิปจจัย.
พึงกระทําจักรนัย
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชกิเลส และกิเลสธรรม เปนปจจัย แกขนั ธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแกกิเลสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแกกิเลสธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกาย
นี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่
ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่ไมใชกเิ ลส และโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย และแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิ-

*ปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
มีวาระ ๔
[๕๐๕] ในเหตุปจจัย
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มีวาระ 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 " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๐๖] ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย

สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริย*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกเิ ลส โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่ไมใชกเิ ลส เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลส และธรรมที่
ไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๕๐๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๔
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๒

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔.
[๕๐๙] ในอรัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙.
กิเลสทุกะ จบ
สังกิเลสทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๑๐] สังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.
โลกิยทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
สังกิลิฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๑๑] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลฏิ ฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิลิฏฐธรรม.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ

มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๕๑๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มีวาระ ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
มี " ๑
ในวิปากปจจัย
ในอาหารปจจัย
มี " ๕ ฯลฯ.
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๕๑๓] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
[๕๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
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
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๕๑๕] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต
รูปทั้งหลาย.
สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม อาศัยสังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต-

*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลฏิ ฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๕๑๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๑๗] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐ*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ.
สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลฏิ ฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ*ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๕๑๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔

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
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๕๑๙] สังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๕๒๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจ จัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๕๒๑] สังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับ สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย

ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกปฏิสนธิ.
[๕๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
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
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๕๒๓] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิ ฯลฯ
[๕๒๔] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลยินดี ซึ่งทิฏฐิ.

เหมือนกับกุสลัตติกะ.
เพราะปรารภวิจิกิจฉา เพราะปรารภอุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขม แลว กิเลสทั้งหลายที่เคย
เกิดขึ้นแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสา*นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่เคยสั่งสมไวแลวใน
กาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปนปจจัย แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลฏิ ฐธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรมเพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้ .
[๕๒๕] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิเกิดขึ้น
บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย

แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม
ที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ อยางหนักแนน
แลวพิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลธรรมที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
[๕๒๖] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
อสังกิลิฏฐธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๒ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
มี ๗ นัย.
[๕๒๗] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะ แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิด
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกข
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด
ศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัย
เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย*ปจจัย
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัย
เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย*ปจจัย.
[๕๒๘] อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คืออารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ.

อสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ
[๕๒๙] สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย.
[๕๓๐] สังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๒ อยาง คือสหชาต
นานาขณิก.
เปนสหชาต ไดแก เจตนาทีเ่ ปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือสหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๕๓๑] อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย.
[๕๓๒] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอาหารปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย.
[๕๓๓] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.

อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิลิฏฐ*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๕๓๔] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือสหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลฏิ ฐธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลฏิ ฐธรรมและรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๕๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔

ในสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๒
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
[๕๓๖] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลฏิ ฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลฏิ ฐธรรม โดยสหชาตปจจัย

เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๕๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๗
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
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
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๕๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔.
[๕๓๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใช
เหตุปจจัย
มีวาระ ๔
มี " ๕.
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ

พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗.
สังกิลิฏฐทุกะ จบ
กิเลสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๔๐] กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
กิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนกิเลสสัมปยุตตธรรม.
กิเลสสัมปยุตตทุกะ เหมือนสังกิลิฏฐทุกะไมมีแตกตางกัน.
กิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ
กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๔๑] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลส*สิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม และธรรมที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.
โดยนัยดังกลาวมานี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกัน
หลักจําแนกหัวขอปจจัย ตางกัน.
ปญหาวาร
[๕๔๒] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลสและ
สังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย
ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.
โดยนัยดังกลาวมานี้ มี ๔ นัย เหมือนกับกิเลสทุกะ.

[๕๔๓] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนกิเลส เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิก
แตไมใชกิเลสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาล
กอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน
เปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ
ในเมื่อฌานเสื่อมไป โทมนัส เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความเดือดรอน
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม โดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
สองอยางนอกนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ. แมอารัมมณปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห
ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ.
[๕๔๔] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรม ที่เปนทั้งกิเลส
และสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี อยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย.
ธรรมที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนกิเลสิก แตไมใช
กิเลสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม
ที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌาน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา
พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทําโคตรภู ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํา
โวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิเลสิก แตไมใช
กิเลสธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม

เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
แมสองอยางนอกนี้ ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ แมอธิปติปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห
ก็เหมือนกัน.
[๕๔๕] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรม ที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับกิเลสทุกะ.
ธรรมที่เปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิเลสิกแตไมใช
กิเลสธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรมทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
สองอยางนอกนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ ในอนันตรปจจัย ไมมีแตกตางกัน.
แมอนันตรปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห ปจจัยทั้งปวง ก็เปนเชนกับกิเลสทุกะ ไมมี
แตกตางกัน. ในอุปนิสสยปจจัย โลกุตตรธรรม ไมมี ทุกะนีเ้ หมือนกับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
กิเลสสังกิเลสิกทุกะ จบ
กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๔๖] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
พึงกระทําจักรนัย
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกิเลสธรรมทั้งหลาย.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโลภะ.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ กิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม
และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย.
พึงกระทําจักรนัย.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม
และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม และกิเลสธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทําจักรนัย.
[๕๔๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๔๘] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนกิเลส และสังกิลิฏฐ*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจกิ ิจฉา โมหะ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยอุทธัจจะ.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม
และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และวิจกิ ิจฉา และอุทธัจจะ.
[๕๔๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙.
โดยนัยนี้ การนับทั้งสอง นอกจากนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปญหาวาร
[๕๕๐] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกกเิ ลสธรรมทั้งหลาย
ที่เปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใช
กิเลสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐ*ธรรม และธรรมที่เปนสังกิลฏิ ฐะแตไมใชกิเลสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลฏิ ฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
กิเลสธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
[๕๕๑] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล

เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภกิเลสธรรมทั้งหลาย กิเลสธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใช
กิเลสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสังกิลฏิ ฐะแตไมใชกิเลสธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม กิเลสธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม กิเลสธรรมทั้งหลาย
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
แมนอกจากนี้ ก็พึงกระทําเปนหัวขอปจจัย ๓.
[๕๕๒] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใช
กิเลสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลส*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ นัย
อธิปติปจจัยทั้งสอง พึงทําเปนหัวขอปจจัยทั้ง ๓.
ทั้งสองอยางนอกนี้ พึงทําเปนหัวขอปจจัย ๓.
[๕๕๓] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทําหัวขอปจจัยทั้ง ๙ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙
การจําแนกรายละเอียด ไมมี.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๕๕๔] ธรรมที่เปนสังกิลฏิ ฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะ
แตไมใชกิเลสธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกกิเลสธรรมทั้งหลาย ที่
เปนสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และกิเลสธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
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 โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๕๕๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มีวาระ ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๕๖] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งกิเลสและ
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
หัวขอปจจัยทั้ง ๙ พึงกระทําเปน ๓ บทเหมือนกัน.
[๕๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๕๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๕๕๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙.
พึงกระทําอนุโลมาติกา.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙.
กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ.
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๐] ธรรมที่เปนทั้งกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทัง้ กิเลสและ
กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.
เหมือนกับกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ ไมมีแตกตางกัน พึงใหพิสดารทุกวาระ.
กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ.
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๑] กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
โลกิยทุกะ ฉันใด ทุกะนี้ ก็ฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ จบ.
ทัสสนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม

ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๕๖๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๕๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต

ดวยอุทธัจจะ.
[๕๖๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
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
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๕๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*ธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม และธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๕๖๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๕๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิด
ขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช

เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
หทัยวัตถุ.
มีวาระ ๔
[๕๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๕๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ.
[๕๗๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒

ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๕๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ.
[๕๗๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
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.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๕๗๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย
มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๕๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งเปนทิฏฐิที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น

เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกจิ ฉา เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เพราะปรารภโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพ*ธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึ้น.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสแลว ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม กิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
เห็นแจงซึ่งขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง
รูแจงซึ่งจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ*นิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลธรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
กุศลธรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผลและ
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม พิจารณา
กิเลสที่ขมแลว กิเลสทั้งหลายทีเ่ คยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เห็นแจงซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น
ราคะที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหา*ตัพพธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพยจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาล
กอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม

เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
[๕๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น เพราะกระทําทิฏฐิให
เปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม
ที่ไดสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งฌาน
เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ
ปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ
หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน

แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
[๕๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตร
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.
[๕๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ
ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปน
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ

ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ
แกปญญา แกราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความ
ปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิด กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทสะ
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิด กอมานะ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา ฯลฯ แกราคะที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ
เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เขาไปอาศัยราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ
โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกทฏิ ฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๕๗๙] ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพยจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ

หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ
วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
[๕๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย.
[๕๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.

ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
[๕๘๒] ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพพธรรม โดยวิปากปจจัย.
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.
[๕๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย มีอยางเดียว
คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๕๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ.
ที่ยอไวเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๕๘๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มีวาระ ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
[๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย
เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแก
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๕๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕

ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๕๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวงกับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔.
[๕๘๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.

ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๗
ทัสสนทุกะ จบ
ภาวนาทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๙๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.
ทัสสนทุกะ ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.
[๕๙๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๕๙๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ฯลฯ.
ฯลฯ
[๕๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจยวารปจจนียะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะมี ๓ นัย พึง
ยกโมหะออกเสีย วาระแมทั้งปวง เหมือนกับทัสสนทุกะ สวนอุทธัจจะปจจนียะตางกัน.
ปญหาวาร
[๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยเหตุปจจัย ฯลฯ.
[๕๙๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ
ปรารภธรรมนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่เปนภาวนาย*ปหาตัพพธรรม ฯลฯ
เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น
เพราะปรารภโทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพ-

*ธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสา*นุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
กุศลธรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ*ปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ
ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสทีไ่ มใชภาวนาย
ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภทานเปนตนนั้น
ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสทีเ่ ปนภาวนาย*ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
[๕๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลที่กระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนัน้ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดย อธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย.
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหหนักแนน ราคะที่เปนภาวนาย*ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
[๕๙๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอนันตร*ปจจัย มี ๔ นัย.

ภาวนาทุกะ เหมือนกับทัสสนทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.
[๕๙๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ
โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาอาศัยราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ
ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แก
ปญญา แกราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิด ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวกอมานะ บุคคลเขา
ไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ
แลวกอมานะ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๕๙๙] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนาย*ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกิจฉา เกิดขึน้ โทมนัสที่ไมใชภาวนาย*ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ
เกิดขึ้น โทมนัสที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนภาวนาย*ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย.
[๖๐๐] ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมม*ปจจัย.
พึงกระทํามูล

เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏ*ฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม
โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
ภาวนาทุกะ เหมือนกับ ทัสสนทุกะ ทุกปจจัย ไมมีแตกตางกัน.
[๖๐๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗

ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
การจําแนกรายละเอียดในปจจนียะ พึงจําแนกเหมือนกับทัสสนทุกะ แมการนับ ๓
อยาง ก็พึงนับอยางนี้.
ภาวนาทุกะ จบ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๐๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ในปฏิสนธิขณะตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ

ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ.
[๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
มีวาระ ๙
[๖๐๔] ในเหตุปจจัย
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
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มีวาระ ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๐๕] ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๖๐๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
[๖๐๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๖๐๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
มี " ๒ ฯลฯ
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๖๐๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชทัสสเนน-

*ปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๖๑๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ มี ๓ นัย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ.

ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
หทัยวัตถุ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๖๑๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๑๒] ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว

จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และ
หทัยวัตถุ.
ฯลฯ
[๖๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๖๑๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ-

*เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๖๑๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
ฯลฯ
[๖๑๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๖๑๗] ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่

สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๖๑๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖.
[๖๑๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔.
[๖๒๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒.
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร.
ปญหาวาร
[๖๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหา*ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย

คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย.
[๖๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธท้งั หลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึน้ .
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
กุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ อุทธัจจะ ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ

โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิด*เพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะปรารภทาน
เปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึน้ .
[๖๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทงั้ หลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม

ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
กุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เปน
ปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปน
ตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ .
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม
ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชทัสสเนนปหา*ตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําทาน
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ.
[๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร-

*ปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉาทีเ่ กิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตร*ปจจัย.
พึงกระทํามูล
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอนันตร*ปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกโมหะที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร*ปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีเ่ กิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.
[๖๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
ใน ๒ อยางที่เหลือ เปนอนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิด
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกราคะที่ไมใชทสั สเนน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก

โทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชทัสสเนนปหา*ตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๖๒๖] ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนน*ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใช
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.

ที่เปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะ เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.
[๖๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย.
[๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม
ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.

ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย มี ๕ นัย
[๖๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอัตถิปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะเปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๖๓๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มีวาระ 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.
[๖๓๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย.

ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหา*ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัย
โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๖๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัยกับเหตุปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย

กับ ฯลฯ
มีวาระ ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖.
[๖๓๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
อนุโลมมาติกา พึงใหพิสดาร.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
---------------ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
โดยนัยนี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี
สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ พึงตั้งไวในฐานะแหงโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา.
ปญหาวาร
[๖๓๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย
เหตุปจจัย.
มี ๖ นัย เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.
[๖๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย.
มี ๓ นัย เพราะปรารภ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย

คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายทีไ่ มใชภาวนายปหาตัพพเหตุก*ธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ
โทมนัสที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ โดย
อารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะ
ปรารภทานเปนตนนั้น ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส
ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรม และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เกิดขึ้น.
อารัมมณปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.
[๖๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม

โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่
ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่ไดสงั่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหตัพพเหตุก*ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปน
ตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.
[๖๓๙] ในอนันตรปจจัย เพราะเหตุแหงธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ไมพึงกระทํา โมหะทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ พึงกระทํา.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๖๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
ฉันทราคะ ในภัณฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะ ในภัณฑะของผูอนื่ โดย
อุปนิสสยปจจัย
ฉันทราคะ ในของหวงแหนของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในของหวงแหนของผู
อื่น โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ
ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะที่ไมใช
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย
ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ฯลฯ

ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แก
โทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม
และธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ
เสนาสนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
แมอุปนิสสยปจจัย ที่เปนปจจัยสงเคราะห ก็พึงกระทําทั้ง ๓ นัย.
[๖๔๑] ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนาย*ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย
ในเหตุที่จําแนกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมไดนานาขณิก.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยไมใชวคิ ตปจจัย ฯลฯ.
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ฉันใด ภาวนายปหาตัพพเหตุกปจจยะก็ดี ปจจนียะก็ดี
การจําแนกก็ดี การนับก็ดี ก็ฉนั นั้น ไมมีแตกตางกัน.
ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชทสั สเนนปหาตัพพธรรม
ฯลฯ พึงกระทําแมฉันทราคะ ในภัณฑะของตน โดยสวนสุดเบื้องปลาย.
ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ แมฉันทราคะ
ในภัณฑะของตน ก็พึงกระทําโดยสวนสุดเบื้องปลาย.
ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ
สวิตักกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๔๒] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูปอาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ
อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยวิตก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม อาศัยวิตก กฏัตตารูปอาศัยมหาภูต*รูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ วิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ
อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ วิตักกธรรม อาศัยขันธท้งั หลายที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรมและวิตก ขันธรูป
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป

อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ฯลฯ
[๖๔๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๔๔] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่มีสวิตักกธรรมเปนมูล ที่เหลือพึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ อเหตุกะ ไมมีแตกตางกัน.
อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ*ฐานรูป อาศัยวิตก ที่เปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วิตกอาศัยหทัยวัตถุ.
สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก ที่เปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยวิตก โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอวิตักกธรรม.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย. ฯลฯ
เหมือนกับเหตุปจจัย พึงกําหนดวา เปนอเหตุกะ.

สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักธรรมและวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ
และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก.
สวนที่เหลือ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับเหตุปจจัย ไมมีแตกตางกัน พึงกําหนด
วา เปนอเหตุกะ.
[๖๔๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๔๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย

กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓.
[๖๔๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖ ฯลฯ
มี " ๕ ฯลฯ
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๙.
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.
ปจจยวาร
[๖๔๘] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยมี ๓ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
อวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตักกธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ.
สวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยวิตก ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ แมในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๒ นัย.

สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยวิตก สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย วิตกและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
หทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
แมในปฏิสนธิขณะ ก็เหมือนกับปวัตติ นั้นเทียว.
สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา ๒ นัย.
อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรมและวิตก จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย วิตก อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ แมในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๓ นัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกและหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ
๓ และอวิตักกธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๖๔๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๕๐] สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ พึงกําหนดคําวา เปนอเหตุกะ มี ๓ นัย เหมือนกัน พึงยก
โมหะออกเสีย ในปฏิจจวาร ฉันใด หัวขอปจจัย ฉันนั้น เพิ่มปญจวิญญาณ โมหะ วิตก.
[๖๕๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจ จัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๖๕๒] สวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ.
ฯลฯ.
อวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิตก คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม.
สวิตักกธรรมและอวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกธรรม คลุกเคลากับอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกธรรม คลุกเคลากับอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
สวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๖๕๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖

ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๖๕๔] สวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย.
โดยนัยนี้ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๖ เหมือนกับอนุโลม พึงกําหนดคําวา อเหตุกะ มี ๓
นัย เหมือนกัน พึงยกโมหะออกเสีย.
มีวาระ ๖
[๖๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๖๕๖] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและวิตก และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๖๕๗] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล

เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรมและวิตก
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรมและวิตก
เกิดขึ้น.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานทีเ่ ปนอวิตักกธรรม แลวพิจารณานที่เปนอวิตักก*ธรรม ออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค ออกจากผลแลวพิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม แกผล แกวิตก โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น วิตก
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอวิตักกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกวิตก โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม
และวิตก เกิดขึน้ .
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แกผล แก
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และ
วิตก โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน
นั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรม
เกิดขึ้น.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานทีเ่ ปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน

นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แกผล แก
อาวัชชนะ แกวติ ก โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรม
และวิตก เกิดขึน้
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักก*ธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม
และวิตก เกิดขึน้ .
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรม
และวิตก เกิดขึน้ .
[๖๕๘] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ขันธทงั้ หลายที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวิตก และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ

ทั้งหลาย และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตกั กธรรม ออก
จากมรรค พิจารณามรรค ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม แกผล แกวิตก โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม และวิตก
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ให
เปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
วิตก เกิดขึ้น.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักก*ธรรม ฌาน ฯลฯ ออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ออกจากผลกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักก*ธรรม ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แกผล และ
แกวิตก โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม และวิตกให
เปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น

เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม
และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
วิตก เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกเกิดขึ้น.
[๖๕๙] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอปุ ปตติจิตที่เปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญ
 จวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน โดยอนันตรปจจัย บริกรรมแหงตติยฌาน
ฯลฯ
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ บริกรรม
แหงทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แหง
เจโตปริยญาณ ฯลฯ แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงยถากัมมุปคญาณ เปน
ปจจัยแกยถากัมมุปคญาณ
บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักก*ธรรม อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
สวิตักกธรรมเปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจัย.

อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตก ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย มรรคที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกธรรม ผลที่
เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกผลทีเ่ ปนอวิตักกธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูอ อกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย จุติจิตที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแก
อุปตติจิต ที่เปนสวิตักกธรรม ภวังคที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ วิตก ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ
และวิตก โดยอนันตรปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกวิตก ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย จุติจิตที่เปนสวิตักกธรรมและวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
อวิตักกธรรม อาวัชชนะ และวิตก เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม
และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย
บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก ฯลฯ
ขอความที่เขียนไวขางตน พึงเห็นโดยเหตุนี้.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติทเี่ ปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม ที่เกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.

[๖๖๐] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก
โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตกั กธรรม และวิตก
โดยอุปนิสสยปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม แลว
ยังฌานที่เปนอวิตักกธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ทุกขทางกาย
ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ วิตกแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา
ฯลฯ สมาบัติใหเกิด
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
อวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรคที่เปนอวิตักกธรรม
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย. พึงทําอุปนิสสยปจจัย
ทั้ง ๓ นัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม แลวใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม
ยังฌานที่เปนสวิตักกธรรม ฯลฯ วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลวใหทาน ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
สวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แก
ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และแกอวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตกั กธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ในทุติยวาร พึง

ทําบทที่เขียนไวทั้งหมด. ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลวใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
สวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกมรรคที่เปนสวิตักกธรรม แก
ผลสมาบัติ และแกวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอวิตักกธรรม
และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสวิตักกธรรม
และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๖๖๑] อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น วิตก เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนอวิตักกธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสวิตักกธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ขันธทั้งหลายที่

เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสวิตักกธรรม
และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย.
[๖๖๒] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
เปนปจฉาชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๖๖๓] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลายที่
เปนสวิตักกธรรม โดยกัมมปจจัย.
โดยนัยนี้ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๔ ทั้งสหชาต และนานาขณิก.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย.
[๖๖๔] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยวิปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.

[๖๖๕] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก วิตกเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวติ ก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น วิตก และสัมปยุตต*ขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ แมสหชาต ก็พึงกระทําเปน ๒ นัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก

วิตก โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายเปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๓
และวิตก โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ แมในปฏิสนธิมี ๒ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๖๖๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
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
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔

ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๖๗] สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
สวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
[๖๖๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๖๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย 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.
[๖๗๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙.
อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
สวิตักกทุกะ จบ
สวิจารทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๗๑] สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิจารธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ในมัคคปจจัย ในที่นี้ พึงกระทํา ๔ นัย ในสวิจารทุกะ บทนี้ไมมีแตกตางกัน.
สวิจารทุกะ จบ
สัปปติกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๗๒] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยปติ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยปติ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ

อาศัยปติ ปติอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
พึงทําสัปปติกทุกะ เหมือนกับสวิตักกทุกะ ในที่ทั้งปวง
ในปจจัยทั้งปวง ปวัตติ ปฏิสนธิ
มีวาระ ๙.
[๖๗๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๗๔] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ปติและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปติกธรรม
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัย
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
สัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยปติ ซึ่งเปนอเหตุกะ.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ.
สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ ขันธ ๒ ฯลฯ.
อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปตกิ ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป

ทั้งหลาย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรมและอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และปติ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และ
ปติ และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๖๗๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๖๗๖] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ฯลฯ.
ปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับอนุโลมปจจยวาร ในสวิตักกทุกะ มีหัวขอปจจัย ๙ บริบูรณ
ปติ ไมมีแตกตางกัน.
[๖๗๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ

ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๗๘] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย.
พึงทําปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ และปติ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนกับอนุโลม เปนปวัตติเทานั้น ปฏิสนธิ ไมมีโมหะ มี ๑ นัย
เทานั้น.
[๖๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๖๘๐] สัปปติกธรรม คลุกเคลากับสัปปติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย.
[๖๘๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖

ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๖๘๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๖๘๓] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปติ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๖๘๔] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ
เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล

เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และ
ปติ เกิดขึ้น.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ กระทําอุปโบสถกรรมแลว
พิจารณาดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้ วิจิกิจฉา เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดขึ้น โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แลว
พิจารณาดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล แก
อาวัชชนะ และแกปติ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอัปปตกิ ธรรม และปติ
ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปตกิ ธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ และแกปต ิ
โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม
และปติ เกิดขึน้ .
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
พิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น
ราคะที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดขึน้
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แลว
พิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ

กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอัปปตกิ ธรรม และปติ
ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรม
เกิดขึ้น.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา
ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออก
จากผลแลว พิจารณาดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล และแก
ปติ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอัปปติกธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอัปปตกิ ธรรม และปติ
ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรม
และปติ เกิดขึน้ .
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติก*ธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม
และปติ เกิดขึน้ .
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรม
และปติ เกิดขึน้ .
[๖๘๕] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.

ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และปติ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม
แลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
บุคคลออกจากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทําผล
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
พระอริยะทั้งหลาย กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอัปปติก*ธรรมแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนอัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผลสมาบัติ
และแกปติ โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
จักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.

ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ.
อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แกมรรค แกผล โดย
อธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระ
ทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น.
สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ.
อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค
แกผล และแกปติ โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย
คือ เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.
พึงกระทํามูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดขึ้น.
[๖๘๖] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.

พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ
และปติ โดยอนันตรปจจัย จุติจิตที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอัปปติกธรรม
ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัย
แกวุฏฐานะที่เปนอัปปติกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติกสหรคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยา*มโนวิญญาณธาตุ ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอัปปติกธรรม กุศล อกุศล
ที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอัปปติกธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล
เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ และปติ โดยอนันตรปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ปติที่เกิดกอนๆ ที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกปติ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปตกิ ธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติที่เปนอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ปติที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
จุติจิตที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอปุ ปตติจิตที่เปนสัปปติกธรรม อาวัชชนะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่เปนสัปปติกธรรม วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุที่เปนสัปปติกธรรม ภวังคที่เปน
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนสัปปติกธรรม กุศล-อกุศลที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัย
แกวุฏฐานะที่เปนสัปปติกธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย
อนันตรปจจัย
เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสัปป*ติกธรรม โดยอนันตรปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ปติที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ และปติ
โดยอนันตรปจจัย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอนๆ และปติเปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่
เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.

สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอนๆ และปติ เปนปจจัยแกปต ิที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
จุติจิตที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอุปตติจิตที่เปนอัปปติกธรรม ภวังคที่
เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ
เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะที่เปนอัปปติกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนสัปปติกธรรม และปติ
เปนปจจัยแกกริ ิยามโนวิญญาณธาตุ ภวังคที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกภวังคที่เปน
อัปปติกธรรม กุศลอกุศลที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอัปปติกธรรม
กิริยาเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรมเปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดกอนๆ และปติเปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนสัปปติกธรรม ที่เกิดหลังๆ และปติ โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.
[๖๘๗] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรมแลว
ใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนอัปปติกธรรม วิปสสนา
มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ อภิญญา ราคะ โทสะ โมหะ

มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ปติ
แลวใหทาน ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
อัปปติกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ
และแกปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรมแลว
ใหทานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ จากฌานที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลวใหทานดวยจิตที่เปน
สัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
บุคคลกระทําอทินนาทาน ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ
สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง
ฯลฯ ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสัปปติก*ธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกมรรค
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม แลว
ใหทานดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลวใหทานดวยจิตที่เปน
สัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือเอาของที่เขาไมไดให ดวยจิตที่เปนสัปปติกธรรม.
เหมือนวาระทีส่ อง
บุคคลกระทําการฆาคนในนิคม ศรัทธาที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสัปปติกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ
แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม และปติ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอัปปติกธรรม
และปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปตกิ ธรรม และปติ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนสัปปติกธรรม

และปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๖๘๘] อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ
เปนตนนั้น ราคะที่เปนอัปปตกิ ธรรม ฯลฯ โทมนัส ปติ เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปติกธรรม และแกปติ
โดยปุเรชาตปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
จักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสัปปติกธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยจิตที่เปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
จักขุเปนตนนั้น ปติและสัมปยุตตขันธท้งั หลาย เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสัปปติกธรรม
และปติ โดยปุเรชาตปจจัย.
[๖๘๙] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย
สหชาตก็ดี นานาขณิกก็ดี พึงกระทํา นานาขณิก
มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย ฯลฯ.
พึงกระทําเหมือนกับสวิตักกทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
[๖๙๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " 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 " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๖๙๑] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.

สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย.
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัปปตกิ ธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรมและอัปปติกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย.
แมปจจนียวิภังค และการนับก็เหมือนกับสวิตักกทุกะ ถาหากมีไมเสมอกัน พึงพิจารณา
ทุกะนี้ ตามสมควรแลวพึงนับ การนับทั้งสองนอกนี้ก็พึงนับ.
สัปปติกทุกะ จบ
ปติสหคตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๒] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ปติสหคตทุกะ พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวมา เหมือนกับสัปปติกทุกะ ไมมีแตกตาง
กัน หลักจําแนกหัวขอปจจัย ไมมีแตกตางกัน.
ปติสหคตทุกะ จบ
สุขสหคตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๓] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ สุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสุขสหคตธรรม.
พึงยังสุขสหคตทุกะ ใหพิสดารเหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร แหงสัปปติกทุกะ ฉะนั้น.
[๖๙๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๙๕] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงกระทํามูล
สุข และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ.
สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไม
ใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และสุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย.
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสุข ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสุขสหคตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอด
ถึงอสัญญสัตว โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
เหมือนเหตุปจจัยในสัปปติกทุกะ ไมมีแตกตางกัน มีหัวขอปจจัย ๙ ในทุกปจจัย
นั่นเทียว.
[๖๙๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
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 " ๖
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
แมการนับทั้งสอง นอกจากนี้ ก็พึงกระทําอยางนี้. แมสหชาตวารก็เหมือนกับ
ปฏิจจวาร.
ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ในปจจยวาร พึงใหพิสดาร สวนหทัยวัตถุ พึงใหพิสดาร
ในปวัตติ เหมือนในสัปปติกทุกะ ปจจยวารปจจนียะ โมหะ มี ๑ นัย เทานั้น เหมือนใน
สัปปติกทุกะ. นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําเหมือนสัปปติกทุกะ
ฉะนั้น.
ปญหาวาร
[๖๙๗] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๔ นัย.
ในอารัมมณปจจัยก็ดี ในอธิปติปจจัยก็ดี เหมือนกับสัปปติกทุกะตางกันแตคําวา สุข
ดังนี้.
[๖๙๘] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสุขสหคต*ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม ภวังคที่เปน
สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวบิ าก*มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรมเปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชสุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ที่เปน
สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใชสุขสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล

ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสุข
สหคตกรรม ที่เกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสขุ สหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ.
พึงกระทํามูล
ทั้งสามอยาง เหมือนกับสัปปติกทุกะ.
สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และสุข เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และสุขเปนปจจัยแกสุขที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอาวัชชนะ กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม
และสุขเปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข
เปนปจจัยแกกริ ิยามโนวิญญาณธาตุ ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกภวังคที่
ไมใชสุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ที่เปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่ไมใชสุขสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร
ปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และสุขเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สุขสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.
[๖๙๙] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสขุ สหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสขุ สหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม
แลวใหทานดวยจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ

บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจิตที่ไมใช
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุข เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใช
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แก
มรรค แกผลสมาบัติ และแกสุข โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม
แลวใหทานดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิด ถือเอาของที่เขามิไดให ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ
ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ
ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสุขสหคต*ธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย
แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคต*ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม
แลวใหทานดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม. มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี ตอนที่ ๒. กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิด ถือเอาของทีเ่ ขามิไดใหดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ศรัทธาที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุขเปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกสุข
โดยอุปนิสสยปจจัย.
สุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๐๐] ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชสุขสหคตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
ความเปนของไมเทีย่ ง ดวยจิตที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่ไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชสขุ สหคตธรรม และสุข โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสุขสหคตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชสุขสหคต*ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนสุขสหคตธรรม
และสุข โดยปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย.
[๗๐๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
กัมมปจจัย แบงเปน ๖ พึงกระทําใหเปนทั้งสหชาต และนานาขณิก ๔ ใหเปน
นานาขณิก ๒.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย

ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ 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.
[๗๐๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
ปจจนียวิภังคก็ดี การนับก็ดี พึงทําเหมือนสัปปติกทุกะ ดวยประการฉะนี้ แมถามีความ
สงสัย พึงดูอนุโลมวาร แลวนับ.
สุขสหคตทุกะ จบ

อุเบกขาสหคตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๐๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม
ปฏิสนธิ.
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และอุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคต*ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
เหมือนกับสัปปติกทุกะ ในอนุโลม
มีวาระทั้ง ๙.
[๗๐๔] ในเหตุปจจัย
มี " ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอเุ บกขา*สหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และอุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคต*ธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขาซึ่งเปนอเหตุกะ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑
ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา ซึ่งเปนอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุเบกขา ที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอุเบกขา*สหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาซึ่งเปนอเหตุกะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอุเบกขา กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตา
รูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.
อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และอุเบกขา
ขันธ ๒ ฯลฯ

ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะที่สหคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และอุเบกขา.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอเุ บกขา*สหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และอุเบกขา จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม และ
อุเบกขา ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
มหาภูตรูปทั้งหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม
และหทัยวัตถุ.
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขา*สหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และอุเบกขา และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
และอุเบกขา และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคต*ธรรม และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ
มหาภูตรูป ขันธ ๒ และอุเบกขา อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
[๗๐๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสองนอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๗๐๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
เหมือนกับสวิตักกทุกะ. ในปจจยวาร ตางกันที่คําวา อุเบกขา. พึงกระทําหัวขอปจจัย
ทั้งปวง ๙ ทั้งปฏิสนธิ ปวัตติ และหทัยวัตถุ.
[๗๐๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๐๙] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ทั้ง ๙ โดยนัยดังกลาวมานี้ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทํา
เหมือนสวิตักกทุกะ โมหะ มี ๓ นัยเหมือนกัน แมหทัยวัตถุ ก็พึงกระทําในปวัตติ.
[๗๑๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๗๑๑] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคลากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
พึงกระทําเหมือนกับ สวิตกั กทุกะ.
[๗๑๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖.
[๗๑๓] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคลากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา
กับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ ดังกลาวมา พึงกระทําใหเหมือนในสวิตักกทุกะ.

[๗๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๗๑๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๔ โดยนัยดังกลาวมาแลว เหมือนกับสวิตักกทุกะ.
[๗๑๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอธิปติปจจัย.
อารัมมณปจจัยก็ดี อธิปติปจจัยก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนกับสัปปติกทุกะ ตางกันแตคําวา
อุเบกขา.
[๗๑๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุเบกขาที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม วิบากมโนธาตุ เปนปจจัย
แกวิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปน
ปจจัยแกภวังค ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลที่ เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ ที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแก
วุฏฐานะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่ไม
ใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย.
อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอเุ บกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคต
ธรรม โดยอนันตรปจจัย

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ อุเบกขาที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอเุ บกขาที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธ
ทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคต*ธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
อุเบกขาที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ กายวิญญาณธาตุ เปนปจจัยแกวิบาก
มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกกริ ิยามโนวิญญาณ
ธาตุ ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม กุศล
อกุศลที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อุเบกขาที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิด
หลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปจจัย.
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคต
ธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจัยแกอเุ บกขา
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่อุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชอุเบกขา
สหคตธรรม อาวัชชนะ และอุเบกขา เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม
วิปากมโนธาตุ และอุเบกขา เปนปจจัยแกวิปากมโนวิญญาณธาตุ ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม
ภวังคที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรมและอุเบกขา เปนปจจัยแกภวังคที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม

กุศล อกุศล ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใชอเุ บกขา
สหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย.
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๗๑๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม
แลวใหทานดวยจิตที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌานที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ
อุเบกขา แลวใหทานดวยจิตที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และอุเบกขา เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสขุ ทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกอุเบกขา โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชอเุ บกขาสหคต*ธรรม แลวใหทานดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือ
ทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ อุเบกขา แลว
ใหทานดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ถือเอาของที่เขามิไดให

ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ กลาวมุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ
ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบขึ้นไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง
ฯลฯ ภริยาผูอื่น ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขา
สหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใช
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย มีคําอธิบายเหมือนบาลีตอนที่สอง.
อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขา*สหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๑๙] ธรรมที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอเุ บกขาสหคต*ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับสัปปติกทุกะ.
[๗๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอเุ บกขาสหคตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย
มี ๖ นัย
พึงกระทําเปนสหชาต นานาขณิก ๔ นัย และเปนนานาขณิก ๒ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
พึงจําแนกปจจัยเหลานี้ โดยกระทําอยางสัปปติกทุกะ.
มีวาระ ๔
[๗๒๑] ในเหตุปจจัย
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
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มีวาระ ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
ปจจนียวิภังคก็ดี การนับสามอยางนอกนีก้ ็ดี พึงกระทําเหมือนกับสัปปติกทุกะ โดยนัย
ดังกลาวมาแลว.
อุเบกขาสหคตทุกะ จบ
---------------กามาวจรทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๒๒] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ปฏิสนธิ ฯลฯ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.

กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๗๒๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙

ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มีวาระ ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๒๔] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๒๕] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี
๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ อธิปติปจจัยที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สองอยางที่เหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย.
[๗๒๖] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี
๓ นัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏเปน ๓ นัย.
[๗๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับที่เหลือนอกนี้กด็ ี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปจจยวาร
[๗๒๘] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต*รูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจวาร.
กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย เหมือนกับปฏิจวาร.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
ฯลฯ
[๗๒๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔

ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๓๐] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ
ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปน
กามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย.
[๗๓๑] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจร*ธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
พึงกระทํามูล
อธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทํามูล
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชกามาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
พึงกําหนดคําวา วิบากในสุทธกนัย และในอรูปมิสสกนัย ในรูปมิสสกนัย ไมมี.
[๗๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํามูล.
สังสัฏฐวาร
[๗๓๓] กามาวจรธรรม คลุกเคลากับกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๗๓๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๗๓๕] กามาวจรธรรม คลุกเคลากับกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนกามาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๗๓๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๗๓๗] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป

ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๗๓๘] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม
แลว ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. กามาวจรธรรม เปน
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนกามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ
ปรารภฌานนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ พิจารณาวิญญาณัญจายตนะ พิจารณาอากิญจัญญา*ยตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณา
อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ
พิจารณาอนาคตังสญาณ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้ .
[๗๓๙] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรม
ทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
พระเสขบุคคลทั้งหลายกระทําโคตรภูใหหนักแนนแลวพิจารณา กระทําโคตรภูนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนกามาวจรธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกนิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย
บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา วิญญาณัญ*จายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ
อิทธิวิธญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่ไมใชกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.

ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรม ที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
[๗๔๐] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชกามาวจรธรรม อาวัชชนะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่ไมใชกามาวจรธรรม โดย
อนันตรปจจัย
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ แหงจตุตถฌาน
ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ แหงทิพพจักขุ ฯลฯ แหงทิพพโสตธาตุ แหง
อิทธิวิธญาณ แหงเจโตปริยญาณ แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ
บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค อนุโลม เปนปจจัยแกผล
สมาบัติโดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู
ออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนกามาวจรธรรม
ภวังคที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.
[๗๔๑] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม แลว
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน วิปสสนา ฯลฯ ฆาสัตว
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม
ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรมแลว
ยังฌานที่ไมใชกามาวจรธรรม ใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานที่ไมใชกามาวจร*ธรรมใหเกิดขึน้ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม
ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ แหงจตุตถฌาน ฯลฯ แหง
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ แหงปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม
แลวยังฌานที่ไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดขึ้น มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวยังฌานทีไ่ มใชกามาวจร*ธรรมใหเกิดขึน้ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุตยิ ฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน
ฯลฯ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญานายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย
ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทตุ ิยมรรค ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ตติยมรรค
เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย

มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม
แลวใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศรัทธาที่ไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนกามาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธรรมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา
แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสละของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกทกุ ขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๗๔๒] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปเุ รชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกั ขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๔๓] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยกัมมปจจัย

มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๔ 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.
[๗๔๔] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่
เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๗๔๕] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
กามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก ดวยทิพพจักษุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับวิปปยุตตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม

โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๗๔๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๗
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๓
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.
[๗๔๗] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริย
ปจจัย.
กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยกกามาวจรธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
กามาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
[๗๔๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๖

ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๖
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๗๔๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔.
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔.
[๗๕๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
พึงกระทําอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๗.
กามาวจรทุกะ จบ
รูปาวจรทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.

รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือในปฏิสนธิขณะ ขันธทงั้ หลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๗๕๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๕๓] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๕๔] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ

อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม. ธรรมที่ไมใช
กามาวจรธรรม เหมือนกับปฏิจจวาร ทั้ง ๓ นัย ไมมีแตกตางกัน ในทุกะนี้ พึงกระทํามหาภูต*รูปทั้งหมด.
รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรมและธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.
[๗๕๕] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ นอกนี้ พึงกระทําอนุโลม.
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย.
[๗๕๖] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ปฏิสนธิ.

ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อาเสวนปจจัย มี ๓ นัย.
รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อาเสวนปจจัย ฯลฯ.
พึงกระทํามูล
หัวขอปจจัยแมนอกนี้ ก็พึงกระทํา.
ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย
[๗๕๗] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๗๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปจจยวาร
[๗๕๙] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชรปู าวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต*รูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
[๗๖๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙

ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๖๑] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรมซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชรปู าวจรธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๗๖๒] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้นไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรมเกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม
ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบากและมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบากและหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรมซึ่งเปนวิบาก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ.
[๗๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
พึงกําหนดคําวา วิบาก ในอรูปภูมิลวนดวย ในภูมิที่เจือปนกันดวย.
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
สังสัฏฐวาร
[๗๖๔] รูปาวจรธรรม คลุกเคลากับรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๗๖๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๗๖๖] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย.
[๗๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๑.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปญหาวาร
[๗๖๘] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปขันธทั้งหลาย โดยเหตุ
ปจจัยปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชรปู าวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ

จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัยปฏิสนธิ.
[๗๖๙] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ*นิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย.
รูปาวจรธรรมเปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาปฐมญาณ พิจารณาจตุตถฌาน พิจารณาทิพยจักขุ พิจารณาทิพพ*โสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ
พิจารณาอนาคตังสญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย.
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย
ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย
[๗๗๐] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัย
แกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.

ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
จตุตถฌาน ฯลฯ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานเปนตนนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล
กระทํากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอนใหหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
ผล ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรมเปนอารมณ
อยางใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา กระทํา
เนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
[๗๗๑] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน

รูปาวจรธรรม ที่เกิดกอนหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตร
ปจจัย ภวังคที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม
เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชรปู าวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใช
รูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผล
สมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนรูปาวจรธรรม โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนรูปาวจรธรรม โดย
อนันตรปจจัย
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอนันตรปจจัย แหงจตุตถฌาน ฯลฯ
แหงทิพพจักขุ แหงทิพพโสตธาตุ แหงอิทธิวิธญาณ แหงเจโตปริยญาณ แหงบุพเพนิวาสานุส*สติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแก
อนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
[๗๗๒] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรมแลว ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรมใหเกิดขึ้น อภิญญา ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม
ใหเกิดขึ้น ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา ที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุตยิ ฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ทุติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน
โดยอุปนิสสยปจจัย ตติยฌาน เปนปจจัยแกจตุตถฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย.

รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรมแลว
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่เปนรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ
ถือทิฏฐิ
ศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผล
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ทาน ฯลฯ
ศีล อุโบสถกรรม ฌานที่ไมใชรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ทาน ฯลฯ กอมานะ
ถือทิฏฐิ
ศรัทธาที่ไมรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกปญญาที่ไมใชรูปาวจรธรรม
แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรมแลว
ยังฌานที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานที่เปนรูปาวจร*ธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธาที่ไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ แหง
จตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ แหงทิพพโสตธาตุ แหงอิทธิวิธญาณ แหงเจโตปริยญาณ
แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปน
ปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๗๗๓] ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม โดย

ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลาย ที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนรูปาวจรธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๗๔] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
รูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
รูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย

มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ปฏิสนธิ.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
รูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๔ 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.
[๗๗๕] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
รูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย.
[๗๗๖] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ

เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจจัยฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๗๗๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " 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 " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔

ในฌานปจจัย
มีวาระ ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
[๗๗๘] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรปู าวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัยเปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย.
รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรปู าวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยสหชาต
ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
รูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย.
[๗๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖

ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๖
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๗๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอปุ นิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔.
[๗๘๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔.

อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗.
รูปาวจรทุกะ จบ
อรูปาวจรทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๘๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๗๘๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๗๘๔] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย.
[๗๘๕] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดจนถึงสัญญสัตว.
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.
[๗๘๖] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย.
[๗๘๗] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบากขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม.

ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
ฯลฯ
[๗๘๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจ จัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปจจยวาร
[๗๘๙] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยมี ๓ นัย เหมือน
กับปฏิจจวาร.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต*รูปทั้งหลาย.
อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ*ฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๗๙๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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 " ๒ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๗๙๑] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ
อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ ไมใชอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย.
[๗๙๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๑
ที่เปนอรูปาวจรธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
[๗๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๔
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
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํา.
สังสัฏฐวาร

[๗๙๔] อรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
[๗๙๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๗๙๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๗๙๗] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย ปฏิสนธิ.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๗๙๘] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจัย

อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ
พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติ*ญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณ
ปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้น
แลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๗๙๙] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน แลวพิจารณา ฯลฯ กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา

บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน*รูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล
อธิปติธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทําซึ่งกุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ พระอริยะทั้งหลายออก
จากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
[๘๐๐] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
อรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ภวังคที่
เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแก
วุฏฐานะที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอนันตร*ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใช
อรูปาวจรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย

อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมบัติ โดยอนันตรปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดย
อนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอรูปาวจรธรรม
โดยอนันตรปจจัย
บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ โดยอนันตรปจจัย
แหงวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ แหงอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานา*สัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.
[๘๐๑] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ
โดยอุปนิสสยปจจัย วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากิญจัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม แลว
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศรัทธาที่เปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผล
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสย*ปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่ไมใชอรูปาวจรธรรมแลว
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานที่ไมใชอรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ

บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุข
ทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแก
อากาสานัญจายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปน
ปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๘๐๒] ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกั ขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ ฯลฯ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๓ นัย
[๘๐๓] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย แกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
เจตนาที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.

ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยกัมม*ปจจัย.
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ฯลฯ
[๘๐๔] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยวิปากปจจัย
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปาก*ปจจัย
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.
[๘๐๕] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีเ่ ปนอรูปาวจร*ธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.
[๘๐๖] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.

อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ*ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจร*ธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๘๐๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
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 " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๒
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
มีวาระ ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
[๘๐๘] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม และธรรมทีไ่ มใชอรูปาวจรธรรม โดย
สหชาตปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
ธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
อรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย.
[๘๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๕

ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจ จัย
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๘๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔.
[๘๑๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔.
อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.

ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗.
อรูปาวจรทุกะ จบ.
ปริยาปนนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๘๑๒] ปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปริยาปนนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ.
พึงกระทําทุกะแมนี้ เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ฉะนั้น ไมมีแตกตางกัน.
ปริยาปนนทุกะ จบ.
นิยยานิกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๘๑๓] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม.
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต*รูป ๑ ฯลฯ.
อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๘๑๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๘๑๕] อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย.
[๘๑๖] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม.
อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงทําปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ
[๘๑๗] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ฯลฯ
อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม.
อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต*สมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาต*ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๘๑๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๓
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
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปจจยวาร
[๘๑๙] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย มี ๓ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร.
อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ตลอดถึง
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย.
นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายทีเ่ ปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย

คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๘๒๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ใ นปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๘๒๑] อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปน
อนิยยานิกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๘๒๒] อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย.
[๘๒๓] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม
อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.
นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.
นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ*ปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรมและหทัย*วัตถุ.

[๘๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํา.
สังสัฏฐวาร
[๘๒๕] นิยยานิกธรรม คลุกเคลากับนิยยานิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนิยยานิกธรรม คลุกเคลากับอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.
[๘๒๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒.
[๘๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.
ปญหาวาร
[๘๒๘] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุ*ปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.
[๘๒๙] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนิยยานิกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ ฯลฯ แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคย
เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนิยยานิกธรรม โดยความเปนของไม

เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนิยยานิกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจัย.
[๘๓๐] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
พึงกระทํามูล
อธิปติธรรมที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทํานิพพาน
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรมใหเปนอารมณ

อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต*ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติปจจัย
[๘๓๑] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ มรรค เปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยยานิกธรรม ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปน
อนิยยานิกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอนันตรปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.
[๘๓๒] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัย แกทุติยมรรค โดย
อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.
นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติ
ที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความเปน
ของไมเทีย่ ง
มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แกปฏิภาณ*ปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสละ ของพระอริยะทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ

ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรมแลว
ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา ฤดู
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอนิยยานิกธรรม
ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค
โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๘๓๓] อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ นัย
มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย
มี ๒ นัย.
[๘๓๔] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกผล โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ฯลฯ
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกผล โดยกัมมปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย เทานั้น
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
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ นัย
พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๗ นัย
พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.
หลักจําแนกหัวขอปจจัย มีบทตางกันนั้น
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.
[๘๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗

[๘๓๖] นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย.
นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.
นิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย.
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
มีวาระ ๗
[๘๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔
[๘๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมั ยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔.
[๘๓๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕.
อนุโลมนาติกาพึงใหพิสดาร.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗.
นิยยานิกทุกะ จบ
นิยตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๘๔๐] นิยตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนนิยตธรรม. พึงทําหัวขอปจจัยทั้ง ๕
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงทําเหมือนนิยยานิกทุกะ ไมมีแตกตางกัน หลักจําแนกหัวขอปจจัย ตางกัน.
ปญหาวาร
[๘๔๑] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยเหตุปจจัย
มี ๔ นัย เหมือนกับนิยยานิกทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
[๘๔๒] นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณากิเลสที่ละแลว ทีเ่ ปน
นิยตธรรม กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.

อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวใน
กาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน
เปนตนนั้น ราคะที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส
ที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอนิยตธรรม กิเลสที่ขมแลว กิเลส
ทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย ที่เปนอนิยตธรรมโดยความ
เปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปน
ตนนั้น ราคะที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้นดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
มาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้นแกบุคคลผูยดึ ถือวัตถุ ใดวัตถุนั้นเปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย.
[๘๔๓] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว พิจารณา.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม และอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว

กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนนิยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํานิพพานให
เปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอนิยตธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนอนิยตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัย แกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพานเปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติปจจัย.
[๘๔๔] นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ มรรค เปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนนิยตธรรม เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิยตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนิยตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแตโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ผล เปนปจจัยแกผล
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โทมนัสที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสทีเ่ ปนนิยตธรรม มิจฉาทิฏฐิที่เปน
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิที่เปนอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๒ นัย
มี ๗ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
[๘๔๕] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม
แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม แกสังฆเภทกรรม แกมิจฉาทิฏฐิที่เปน
นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.

พึงกระทําจักรนัย.
ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทตุ ิยมรรค ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ตติยมรรค
เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.
นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ ทําลายสงฆ ทาน ฯลฯ
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ เพื่อบําบัดกุศลกรรมนั้น
พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติที่ไมเกิดขึ้นใหเกิดขึน้ ที่เกิดขึ้น
แลว ฯลฯ เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสละ โดยอุปนิสสยปจจัย มรรคเปนปจจัยแกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ที่เปนอนิยตธรรม ทาน
ฯลฯ ศีล อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย
ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ
ศรัทธาที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยที่แกศรัทธาเปนอนิยตธรรม ฯลฯ
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลว ปลง
มารดาจากชีวติ ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสที่เปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ราคะที่เปนอนิยตธรรม โทมนัส ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ
แกสังฆเภทกรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปน
ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.
[๘๔๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม

แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทงั้ หลายที่เปนนิยตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ นัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย.
[๘๔๗] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ นัย
เหมือนกับอรูปทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๗ นัย
เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
มี ๗ นัย.
[๘๔๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓

ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗.
[๘๔๙] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย.
นิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
นิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม และอนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
อนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย

โดยปุเรชาตปจจัย.
นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๘๕๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
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
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๘๕๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย 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.
[๘๕๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓

ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗.
นิยตทุกะ จบ.
สอุตตรทุกะ
ปฏิจจวาร
[๘๕๓] สอุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสอุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.
เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน.
สอุตตรทุกะ จบ
สรณทุกะ
ปฏิจจวาร
[๘๕๔] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
มีหัวขอปจจัย ๕ เหมือนกับอรูปาวจรทุกะ เหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร.
[๘๕๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕.
[๘๕๖] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๘๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปจจยวาร
[๘๕๘] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.
แมปจจยวารแหงอรูปาวจรทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น.
[๘๕๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙.
[๘๖๐] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายาตนะ ฯลฯ.
สรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.
สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.
[๘๖๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔

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.
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี นิสสยก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี พึงกระทํา
พึงทําหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยทั้งปวง.
[๘๖๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๘๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปเุ รชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
การนับทั้งสอง นอกจากนีก้ ็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทํา.
ปญหาวาร
[๘๖๔] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยเหตุปจจัย เหมือนกับอรูปทุกะ
มี ๔ นัย.
[๘๖๕] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งทิฏฐิ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เพราะ
ปรารภโทมนัส โทมนัส เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่
เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายทีเ่ ปนสรณธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสรณธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
ในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ เกิดขึน้ ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทงั้ หลายที่

เปนอรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น.
[๘๖๖] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอธิปติปจ จัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ทิฏฐิเกิดขึ้น บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย.
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถ*กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสัง่ สมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายทีเ่ ปนอรณธรรม ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนตนนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ.

[๘๖๗] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
อรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม โดยอนันตรปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.
[๘๖๘] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวใหทาน ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ

เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย แก
ทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย*ปจจัย.
[๘๖๙] อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นโดย
ความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณกายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น. ที่เปนวัตถุ*ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย.
[๘๗๐] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
พึงกระทํามูล

ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต*สมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.
ที่เปนสหชาต ฯลฯ.
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ นัย
เหมือนกับอรูปทุกะ.
[๘๗๑] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.
สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตน
ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสรณธรรม
โดยอัตถิปจจัย.
สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.
สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัย แกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทงั้ หลายที่เปนสรณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม และกวฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย.
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสรณธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย

แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย.
[๘๗๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ 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
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๘๗๓] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.
สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยสหชาตปจจัย.
อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.

อรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.
สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย.
สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.
[๘๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ 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
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔.
[๘๗๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมั ปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔.
[๘๗๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๕

ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๔.
พึงถือเอาอนุโลมมาติกา.
ในอวิคตปจจัย กับปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัยมี วาระ ๗.
สรณทุกะ จบ
อนุโลมทุกปฏฐาน จบ
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