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พระอภิธรรมปฎก
เลม ๙
มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เหตุทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ อโลภะ อโมหะ อาศัยอโทสะ อโลภะ อโทสะ
อาศัยอโมหะ โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโทสะ โทสะ อาศัยโมหะ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรมในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
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ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒ และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โมหะ อาศัยโทสะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ และเหตุธรรม
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
และอโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ อโทสะ อโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และโลภะ
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
และอโลภะ ฯลฯ
[๒] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
ทิ้งรูปภูมิเสีย พึงกระทําวาระ ๙ ในอรูปภูมิเทานัน้
เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี พึงกระทําใหบริบูรณ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย นี้เปนขอที่ตางกัน
เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย มีมหาภูตรูปทัง้ หมด
ตลอดถึงอสัญญสัตว
เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย
เพราะอาเสวนปจจัย ปฏิสนธิไมมี แมในภูมทิ ั้งสอง
เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย ฯลฯ
เพราะอวิคตปจจัย
[๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙ พึงนับอยางนี้
อนุโลมปฏฐาน จบ
[๔] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
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[๕] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ นเหตุธรรม อาศัย
นเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหมด
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยเหตุธรรม และขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯ
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย พึงกระทําใหบริบูรณ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะ
สมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย
[๖] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ โลภะ อาศัยโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
เหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนนเหตุธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ เหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และนเหตุธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย
พึงผูกจักรนัย
ในอรูปภูมิ โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนนเหตุธรรมและเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรมและนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และอโทสะ อโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และ
อโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๗] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ ไมใช
เพราะอาเสวนปจจัย
[๘] นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม
นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๙] เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย มี ๙ นัย
[๑๐] นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ที่
เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๑] ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สวนพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๒] ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
[๑๓] ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม ซึ่งเปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว
ทั้งหลาย ฯลฯ
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ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนที่ไมใช
ปุเรชาตปจจัย พึงกระทําวาระ ในอรูปภูมิเทานั้น ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ ไมใช
เพราะวิคตปจจัย
[๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
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 " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
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[๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจ จัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับเหตุปจ จัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย
มีวาระ ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
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ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในอินทริยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในฌานปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร วาระ เมื่อมหาภูตรูปทั้งหลาย
จบแลว พึงกระทําวา "อาศัยหทัยวัตถุ" อายตนะ ๕ ยอมไดในอนุโลมก็ดี ในปจจนียะก็ดี ฉันใด
พึงกระทําฉันนั้น สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงทําใหบริบูรณ รูปภูมิไมมี มีแตอรูปภูมิเทานั้น
ปญหาวาร
[๑๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยเหตุปจ จัย คือ อโลภะเปนปจจัยแก
อโทสะ แกอโมหะ โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ โดยเหตุปจ จัย โทสะ เปนปจจัยแกโมหะ โดยเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยเหตุปจ จัย
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คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๘] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลว ที่เปนเหตุธรรม กิเลสที่ขม
แลว ฯลฯ รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนเหตุธรรม โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนเหตุธรรม โดยเจโตปริยญาณ
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อากาสานัญจายตนะกิริยา เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะกิรยิ า อากิญจัญญายตนกิริยา เปน
ปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิรยิ า รูปายตนะเปน ปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
พึงยกเอาเฉพาะขอความในบาลีตอนที่ ๑ วา "บุคคลใหทาน" เทานั้น
มาใสในที่นี้ แตใหตัดอาวัชชนะออกเสีย และขอที่วา "รูปายตนะเปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ" นี้ ก็ใหตดั ออก
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะ
ปรารภกุศลกรรมนั้น เหตุธรรมทั้งหลายและสัมปยุตตขันธทั้งหลายเกิดขึ้น
พึงยกเอาขอความที่ตั้งอยูในบาลีนนั้ มาใสที่นี้ ใหเหมือนกับขอความในบาลีตอนที่ ๒
เหตุธรรมและนเหตุธรรมเปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะปรารภเหตุธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๑๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย
เกิดขึ้น
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ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกเพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุ
ธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และเหตุธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา "บุคคลใหทานแลว" มาใสให
พิสดาร จนถึงคําวาขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ พึงยกเอาขอความตามบาลีขางตน
มาใส จนถึงหทยวัตถุ และขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
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นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศล
กรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา เพราะกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรมและเหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวใน
กาลกอน จนถึงหทยวัตถุ และขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม มาใส
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอธิปติปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เกิดขึ้น
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรมโดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
[๒๐] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
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คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุมูลกนัย เปนอยางเดียวกันทั้ง ๓
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุ
ธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
[๒๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยสมนันตรปจจัยเหมือนกับอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย ทั้ง ๒ ปจจัยนี้เหมือนกับปจจยวาร
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ในปจจยวาร
[๒๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรรูปนิสสย ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะแลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ เหมือนกับอุปนิสสยปจจัย ตอนที่ ๒
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๓] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
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ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๔] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ เปนปจจัยแกกายนีท้ ี่เกิดกอน โดย
ปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๒๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย
[๒๖] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
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ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากเหตุทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย
และเหตุธรรมทั้งหลาย และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๒๗] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อโลภะ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ โดยวิปากปจจัย
พึงกระทําวาระ ๙ ในวิปากวิภังค เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๘] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอาหาร
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย แกเหตุธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๙] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอินทริยปจจัย ในเหตุมูลกนัย มีหวั ขอ
ปจจัย ๓
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
อินทริยปจจัย พึงใหพิสดารอยางนี้ และมีวาระ ๙
[๓๐] นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยฌานปจจัยมี ๓ นัย
[๓๑] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
ใน ๒ ปจจัยนี้ มีวาระ ๙
[๓๒] เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกเหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
กายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
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[๓๓] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย คือ อโลภะ เปนปจจัย
แกอโทสะ แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดย
อัตถิปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะ แกอโมหะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ เปนปจจัยแกโมหะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะขันธ ๑ ที่เปนนเหตุ
ธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย
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พึงผูกจักรนัย
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟง
เสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ จักขายตนะ ฯลฯ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตเหตุ
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรมและนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ แกเหตุธรรม
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย โดยอัตถิปจจัย
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ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสธาตุ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกอโทสะ
แกอโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
โลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอโทสะ อโมหะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
เหตุธรรมและนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และเหตุธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ เหตุธรรมและหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนเหตุธรรม
โดยอัตถิปจจัย เหตุธรรมทั้งหลาย และมหาภูตรูปทั้งหลายที่เกิดรวมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓
แกอโทสะ แกอโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม และอโลภะ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอโมหะและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย โลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๓๔] 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
มีวาระ ๓
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ในอาเสวนปจจัย
มีวาระ ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
ผูมีปญญาพึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๓๕] เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
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นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุธรรม ปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๓๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจ จัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยทีไ่ มใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
เหตุทุกะ จบ
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สเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต ดวยอุทธัจจะ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๔๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
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สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ
[๔๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๔๒] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
[๔๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โมหะ ที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก
อสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะสหชาตปจจัย
ปจจัยเหลานี้ พึงกระทําเปนวาระ ๕ เหมือนกับเหตุปจจัยไมมีแตกตางกัน
[๔๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 33
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม อาศัย
ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ จิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะอาเสวนปจจัย
ฯลฯ เพราะกัมมปจจัย
ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ เพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ เพราะฌานปจจัย
ฯลฯ เพราะมัคคปจจัย
ฌานปจจัยก็ดี มัคคปจจัยก็ดี เหมือนกับสหชาตปจจัย พาหิรรูป มหาภูตรูป ไมมี
ฯลฯ เพราะสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ เพราะอัตถิปจจัย
ฯลฯ เพราะนัตถิปจจัย
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ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๔๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มีวาระ ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
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[๔๗] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําทั้งหมด ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๔๘] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว
ทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
[๔๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัยเหมือนกับ
สหชาตปจจัย ในอนุโลม
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย
[๕๐] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ที่เปน
สเหตุกธรรม ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 36
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
สเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงใหพิสดาร ตลอดถึงอสัญญสัตว สเหตุกธรรม อาศัย
อเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
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สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๕๑] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
[๕๒] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ทีเ่ ปนสเหตุกธรรม
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุ มุฏฐานรูป ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ
[๕๓] ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี
[๕๔] อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย
[๕๕] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ
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อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจ จัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๕๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๕๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจ จัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 40
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๕๘] ในอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัยทีไ่ มใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๒
ในอินทริยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ปจจัยนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
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ปจจยวาร
[๕๙] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย สเหตุกมูลกะนัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวารนัน่ เอง
สเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทงั้ หลายและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ
สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และ มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และ
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จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๖๐] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยขันธ ๒
[๖๑] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
ในอธิปติปจจัย พึงกระทําวาระ ๙ เฉพาะในปวัตติกาลเทานั้น
[๖๒] สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
[๖๓] ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย คือ ขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง
อสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัย จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัย กายายตนะ ขันธทั้งหลาย
ที่เปนอเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม อาศัย หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย โมหะทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ
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สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓
และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๖๔] สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๖๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
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ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๖๖] อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวญ
ิ ญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ อาศัยหทยวัตถุ
อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ
ฯลฯ
[๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียา จบ
[๖๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยทีไ่ มใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๗๐] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะคลุกเคลากับโมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สหรคตธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
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[๗๑] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะคลุกเคลากับโมหะ ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๗๒] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
[๗๓] สเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ
[๗๔] ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิปากขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ เพราะฌานปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๗๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖ ฯลฯ
ในวิปากปจจัย
มี " ๒
ในอาหารปจจัย
มี " ๖
ในอินทริยปจจัย
มี " ๖
ในฌานปจจัย
มีวาระ ๖
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
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[๗๖] อเหตุกธรรม คลุกเคลากับสเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อเหตุกธรรม คลุกเคลากับอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ
ฯลฯ
[๗๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๗๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจ จัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๗๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยทีไ่ มใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๘๐] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแก สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
[๘๑] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌานแลว
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล
กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาล
กอน ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
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เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน
อเหตุกธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอเหตุกธรรม กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด
ขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลผูจิตของบุคคลรูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย
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เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เกิดขึ้น
โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และ โมหะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ เกิดขึน้
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
[๘๒] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํา
กุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล
ฯลฯ
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เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ
เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหหนักแนน
แลว พิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๘๓] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค
โวทานเปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
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สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกโมหะ ที่สหรคตดวยวิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอเหตุกธรรม โดยอนันตร
ปจจัย
ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ โดย
อนันตรปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆเปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
จุติจิตที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตทีเ่ ปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
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อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และ
โมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และ
โมหะ เปนปจจัยแกโมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก
วุฏฐานะทีเ่ ปนอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และ
โมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ
และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
[๘๔] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 58
ปจจัยสงเคราะหในที่นี้ ไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เหมือนกับนิสสยปจจัย ในปฏิจจวาร
ปจจัยสงเคราะหในที่นี้ ไมมี
[๘๕] ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทกุ ขทาง
กาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
ทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
โมหะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกสุขทาง
กาย แกทุกขทางกาย และแกโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
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อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว ให
ทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
สุขทางกาย ฯลฯ และโมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ ฯลฯ
แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอุปนิสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรมและโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๘๖] อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว อารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
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ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
[๘๗] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดภายหลัง
และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๘๘] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับ อนันตร
ปจจัย
อาวัชชนะก็ดี ภวังคก็ดี ไมมี ในอาเสวนปจจัย พึงเวนวาระทั้ง ๙
[๘๙] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
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ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
อเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อเหตุธรรม เปนปจจัยแกอเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๙๐] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย
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[๙๑] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัยมี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลาย ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๙๒] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัยมี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุตฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย
อินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
[๙๓] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยฌานปจจัยมี ๓ นัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๙๔] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
[๙๕] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย เหมือนกับ
สัมปยุตตปจจัย ในปฏิจจวาร
พึงกระทําวาระ ๖
[๙๖] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
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ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดย
วิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ เปนปจจัยแก
กายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๙๗] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัย
แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยอัตถิปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ แก
โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ พึงกระทําตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
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เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ โดยอัตถิปจ จัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม และโมหะ เปนปจจัยแก
กายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยอัตถิปจ จัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีว-ิ
ตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโทสะ เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย
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สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๕ อยาง
คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และกวฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
[๙๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มีวาระ ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
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ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๙๙] สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
สเหตุกธรรม เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยกัมมปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
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[๑๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มีหัวขอ
ปจจัย ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๐๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สเหตุกทุกะ จบ
เหตุสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๓] เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
พึงใหพิสดาร ดวยเหตุนี้ เหมือนกับสเหตุกทุกะ ไมมแี ตกตางกัน
เหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
เหตุสเหตุกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๐๔] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัย โลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ อโทสะอโมหะ อาศัย อโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมเปนที่ทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 73
โมหะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ เหตุธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และเหตุธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม และเหตุธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใช
เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือขันธ ๓ และอโทสะอโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม
และอโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว
[๑๐๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๐๖] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
คือ อโทสะอโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงกระทําวาระ ๙ ใหบริบูรณ
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
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[๑๐๗] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และ
สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยเหตุธรรม และสัมปยุตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
[๑๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๐๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๑๐] ในเหตุปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน
กับปฏิจจวาร
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ปญหาวาร
[๑๑๑] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ โดยเหตุปจ จัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แต
ไมใชเหตุธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ อโลภะ เปนปจจัยแกอโทสะอโมหะ และสัมปยุตตขันธท้งั หลาย โดยเหตุปจ จัย
พึงใหพิสดาร
[๑๑๒] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม เหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 78
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละแลว
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณ
ปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน ไมมีแตกตางกัน
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ไมมแี ตกตางกัน
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย ที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
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ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เหตุธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
[๑๑๓] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัย
แก สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
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ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แต
ไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํา
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
ในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ แลว
พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลวยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความดีนนั้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และ
สเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี
ตอนตนนั่นเอง
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี
ตอนตนนั่นเอง
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ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
[๑๑๔] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แต
ไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม แต
ไมใชเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และ
สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
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คือ เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ฯลฯ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธเปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู
สเหตุกนเหตุมูลกนัย แมทั้ง ๓ เปนเชนเดียวกัน
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
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คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ เหตุธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
[๑๑๕] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
ทั้ง ๓ ปจจัยเหมือนกับเหตุปจจัย ในปฏิจจวาร
[๑๑๖] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
เหตุธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูลทั้งหลาย แหงวาระทั้งหลาย แมทั้ง ๒ เหลานี้
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม
แตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย
ในสเหตุมูลกนัย พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้ ที่เหลือนอกนั้น มีวาระ ๒
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เหตุกธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล ๒
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
เหตุธรรมทั้งหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๑๗] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย
[๑๑๘] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
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ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ซึ่งเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแก
วิบากขันธทั้งหลาย และเหตุธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๑๑๙] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อโลภะที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกอโทสะ อโมหะ โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ อโลภะ ฯลฯ
พึงใหพิสดาร เหมือนกับเหตุปจจัย พึงกําหนดวา วิบากทั้ง ๙ นัย
[๑๒๐] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
[๑๒๑] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
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พึงกําหนดวา อินทรีย พึงกระทําวาระ ๙ ใหบริบูรณ
[๑๒๒] ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
[๑๒๓] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
เหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยมัคคปจจัย
เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๑๒๔] 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
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
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ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มีวาระ ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลมจบ
[๑๒๕] ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม
และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไม
ใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและ
สเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
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ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม และธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใช
เหตุธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๑๒๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๒๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๒๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
เ หตุสเหตุกทุกะ จบ
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๙] ธรรมที่เปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ
พึงผูกจักรนัย
โมหะ อาศัยโลภะ
พึงผูกจักรนัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงใหพิสดารเหมือนกับ เหตุสเหตุกทุกะ ไมมแี ตกตางกัน
เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ จบ
นเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๓๐] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
[๑๓๑] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ พึงจําแนกอยางนี้
[๑๓๒] 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
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ในปุเรชาตปจจัย
มีวาระ ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๓๓] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะไมมี
[๑๓๔] นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ตลอดถึงอสัญญสัตว
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยเหตุนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ
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[๑๓๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มีวาระ ๓
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๓๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๓๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑ ฯลฯ
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
แมในสหชาตวาร ก็พึงนับอยางนี้
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ปฏิจจวาร
[๑๓๘] นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
ปจจัยสงเคราะห มี ๓ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทําใหบริบูรณ ฯลฯ
[๑๓๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
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สังสัฏฐวาร
[๑๔๑] นเหตุสเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๔๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
อนุโลม จบ
[๑๔๓] นเหตุอเหตุกธรรม คลุกเคลากับ นเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๔๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ปจจนียะ จบ
การนับ ๑ อยางแมทยี่ ังเหลือ พึงนับอยางนี้
สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๑๔๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น
พิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลวพิจารณาผล กิเลสที่ละแลว ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุกอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
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เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแก อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เกิด
ขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยอารัมมณปจจัย
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เกิดขึ้น
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย
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เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เกิดขึ้น
[๑๔๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทาน สมาทานศีลแลวกระทํากุศลกรรมนั้น ให
เปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌานแลว
กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
กระทําผลใหหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิด
ขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว พิจารณา
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นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
[๑๔๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแก โคตรภู ฯลฯ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแก ผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
ภวังคที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ภวังคที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
เปนปจจัยแกภวังคที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรมที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก อุปปตติจิตที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก วุฏฐานะทีเ่ ปนนเหตุสเหตุกธรรม
โดยอนันตรปจจัย
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[๑๔๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ในที่นี้ปจจัยสงเคราะห ไมมี พึงกระทําวาระ ๗
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
พึงกระทําวาระ ๖
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
พึงกระทําปวัตติ และ ปฏิสนธิ วาระ ๗ ในที่นี้ปจ จัยสงเคราะหไมมี
[๑๔๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ กอ
มานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ศีล ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก สุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก สุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย โดย
อุปนิสสยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทกุ ขทาง
กาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย แก
ทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ
ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ให
ทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย
[๑๕๐] นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุอเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
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นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก นเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบาก ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลาย ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๑๕๑] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดย
ปจฉาชาตปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๑๕๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุกสเหตุธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย
[๑๕๓] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
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ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม ที่เปนวิบาก โดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนนเหตุอเหตุกธรรมที่เปนวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนนเหตุสเหตุกธรรม ที่เปนวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาต ไดแกเจตนาทีเ่ ปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๑๕๔] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัยมี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัยมี ๑ นัย
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[๑๕๕] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๑๕๖] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ รูปชีวิตินทรียเ ปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
[๑๕๗] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยฌานปจจัย พึงกระทํา
ทั้ง ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
[๑๕๘] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ
[๑๕๙] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิด
กอนโดยวิปปยุตตปจจัย
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นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะเปนปจจัยแก
กายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้งั หลายที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
[๑๖๐] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
นเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่
เกิดกอน กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
นเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตที่เปนวิบากที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม
เกิดขึ้น
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
๓ ฯลฯ
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๑๖๑] ในอารัมมณปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๗
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๗
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๒
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๒
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
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ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๖๒] นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
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นเหตุสเหตุกธรรม และนเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม โดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๑๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๕
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๑๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับอารัมมณปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๔

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 112
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
พึงนับอยางนี้
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๖๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
พึงนับอยางนี้
ปจจนียานุโลม จบ
นเหตุสเหตุกทุกะ จบ
สัปปจจยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๖๖] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๖๗] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๑๖๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
อนุโลม จบ
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[๑๖๙] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ
[๑๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๑
ปจจนียะ จบ
[๑๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
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ปจจยวาร
[๑๗๓] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัปปจจยธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
[๑๗๔] สัปปจจยธรรม อาศัยสัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ
ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารอยางนี้
ในปจจัยทั้งปวง มีวาระ ๑ เทานั้น
ปญหาวาร
[๑๗๕] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสปั ปจจยธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลาย ที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๗๖] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสปั ปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล กิเลสที่ละแลว ฯลฯ
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสัปปจจยธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
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ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๑๗๗] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํา
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ อยางหนักแนน แลว
พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณ อยางหนักแนน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปน
อารมณ อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัปปจจยธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผลโดยอธิปติปจจัย
[๑๗๘] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสปั ปจจยธรรม โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย อุปนิสสยมูล มีวาระ ๒
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
ปจจัยทั้งปวง มีวาระ ๑ เทานั้น
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[๑๗๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๑
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
มี " ๑
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๘๐] สัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสปั ปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
[๑๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๒ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๒ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๒
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
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[๑๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
พึงนับอยางนั้น
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๘๓] ในอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย
ที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
พึงนับอยางนี้

ปจจนียานุโลม จบ
สัปปจจยทุกะ จบ
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สังขตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๔] สังขตธรรม อาศัยสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังขตธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ทุกะนี้ พึงกระทําเหมือนสัปปจจยทุกะ ไมมีแตกตางกัน
สังขตทุกะ จบ
สนิทัสสนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๑๘๕] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทสั สนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ที่เปนอนิทสั สนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปที่เปนสนิทัสสนธรรม
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
[๑๘๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทสั สนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธทั้งหลาย อาศัย หทัยวัตถุ
[๑๘๗] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทสั สนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทสั สนธรรม
อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปน
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทัง้ หลาย
ฯลฯ พึงกระทําทุกปจจัย
[๑๘๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๑
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ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๓
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๑๘๙] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม
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อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก
อสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุทุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสนธรรม
และอนิทัสสนธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
พึงกระทําอยางนี้ทกุ ปจจัย
[๑๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๑๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๙๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๑
ในนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
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ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ปจจนียานุโลม จบ
ปจจยวาร
[๑๙๓] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกนี้
[๑๙๔] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนิทสั สนธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ
[๑๙๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
อนุโลม จบ
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[๑๙๖] อนิทัสสนธรรม อาศัยอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกนี้ ฯลฯ
[๑๙๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๑๙๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๑๙๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
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ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ปจจนียานุโลม จบ
แมนสิ สยวาร ก็พึงกระทําอยางนี้
สังสัฏฐวาร
[๒๐๐] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ[๒๐๑] อนิทัสสนธรรม คลุกเคลากับอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
ทั้งหมดนี้ พึงแจกกับดวยจํานวนปจจัยรวมกัน อยางที่กลาวมาแลว
แมสัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับสังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๒๐๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปน
สนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจ จัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจ จัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๐๓] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
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ขันธทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย
ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ กาย เสียง หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดย
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอทิ ธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๒๐๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทํารูปที่เปนอนิทสั สนธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออก
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม โดย
อธิปติปจจัย
[๒๐๕] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค เนวสัญญานาสัญญายตนะ
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
[๒๐๖] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๓ นัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๒๐๗] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาซึ่งความถึงพรอมแหงวรรณะ ทาน
ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม
ความถึงพรอมแหงวรรณะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทาง
กาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๐๘] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
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สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแกรูปายตนะ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๐๙] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
อนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
สนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๒๑๐] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ
[๒๑๑] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอนิทสั สนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อนิทัสสนธรรม ที่เปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก พึงใหพิสดาร
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก พึงใหพิสดาร
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[๒๑๒] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยวิปากปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทํากวฬิงการาหาร ในหัวขอ
ปจจัยแมทั้ง ๓
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทํารูปชีวิตินทรีย ในหัวขอ
ปจจัยแมทั้ง ๓
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
[๒๑๓] อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่
เปนสนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
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อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่
เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๑๔] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอนิทัสสนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก กฏัตตรูปทั้งหลาย ที่เปนอนิทัสสนธรรม
โดยอัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปกฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกสนิทัสสนรูป โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
สนิทัสสนธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนสนิทัสสนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดย
อัตถิปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
สนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือปุเรชาต ไดแกรูปายตนะและหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอัตถิปจจัย
รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
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[๒๑๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
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[๒๑๖] สนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปจจัยเปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และอนิทัสสนธรรม โดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
สนิทัสสนธรรมและอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๕
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ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๒๑๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๑๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี "

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑
๓
๓

๔
๑
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ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ปจจนียานุโลม จบ
สนิทัสสนทุกะ จบ
สัปปฏิฆทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๒๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย โผฏฐัพพายตนะ
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อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ
อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ทีเ่ ปนสัปปฏิฆธรรม
จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย
กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ
จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อาศัยอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
และอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ
จักขายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่
เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ
จักขายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ
อาโปธาตุ
[๒๒๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
[๒๒๒] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย พึงเวน
ปฏิสนธิ และกฏัตตารูป
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ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปทั้งหมด
[๒๒๓] ฯลฯ เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ พึงกระทําอัชฌัตติกพาหิรมหาภูตรูปเหลานี้
สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ
ฯลฯ เพราะนิสสยปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๒๒๔] ในเหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๑
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
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ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มีวาระ ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๒๕] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย
กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัย
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อาโปธาตุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อัปปฏิฆมูลกะนัย พึงกระทําวาระ ๒ แมนอกนี้ แมในปจจัยสงเคราะห ก็พึง
กระทําวาระ ๓ อัชฌัตติกและพาหิรมหาภูตรูปทั้งหมด ผูมีปญญารูแลว พึงกระทํา
[๒๒๖] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๒๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ปจจนียะ จบ
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[๒๒๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๒๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
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ปจจยวาร
[๒๓๐] สัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย มี ๓ นัย
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
อาศัยอาโปธาตุ อิตถินทรีย กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
วาระ ๕ ที่เหลือ เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๓๑] อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวญ
ิ ญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
อัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ
ฯลฯ เพราะอธิปติปจ จัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๒๓๒] ในเหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
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ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
แมการนับปจจนียะ ก็พึงกระทําอยางนี้
แมนสิ สยวารก็เหมือนกับปจจยวาร
แมในสังสัฏฐวารทั้งหมด ก็มวี าระ ๑
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย ก็มีวาระ ๑ เทานั้น
แมวาระทั้งสอง ก็พึงกระทํา
ปญหาวาร
[๒๓๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจ จัย ปฏิสนธิ
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจ จัย ปฏิสนธิ
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๓๔] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
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รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว กิเลสที่ขม แลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิด
ขึ้นแลวในกาลกอน
หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
[๒๓๕] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคล กระทําโผฏฐัพพะทั้งหลาย
ใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
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ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออก
จากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ บุคคลกระทํากวฬิงการาหารใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความ
ยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปน อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดย
อธิปติปจจัย
[๒๓๖] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอปั ปฏิฆธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
[๒๓๗] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยสมนันตรปจจัย
[๒๓๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
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[๒๓๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ โภชนะแลว ใหทาน
ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๒๔๐] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย
ปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทริย
อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
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สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทัยวัตถุ
โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๔๑] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอปั ปฏิฆธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก กายที่เปนอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรมนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายที่เปนสัปปฏิฆธรรม
และอัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
พึงกระทํามูลแหงวาระทั้ง ๒
[๒๔๒] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ โวทาน เปนปจจัยแกมรรค
โดยอาเสวนปจจัย
[๒๔๓] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกวปิ ากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกวบิ ากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
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อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ
[๒๔๔] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย
คือ อัปปฏิฆธรรมที่เปนวิบาก ฯลฯ มี ๓ นัย
[๒๔๕] อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดย
อาหารปจจัย
วาระทั้ง ๒ ที่เหลือนอกนั้นพึงกระทํา ปฏิสนธิ กวฬิงการาหาร พึงกระทําแม
ในวาระทั้ง ๒ ในบทเบื้องปลาย
[๒๔๖] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
พึงกระทําชีวิตินทรีย แมในวาระ ๓ ในบทเบื้องปลาย
สัปปฏิฆธรรมและอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรียและจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย และกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
โดยอินทริยปจจัย
[๒๔๗] ฯลฯ เปนปจจัยโดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
[๒๔๘] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
สัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๔๙] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย หัวขอ
ปจจัยขอแรกเหมือนกับปฏิจจวาร
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สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูปทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอาโปธาตุ
โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกอิตถินทรีย แกกวฬิงการาหาร โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพะทั้งหลาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ
โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขนั ธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ฯลฯ ตลอด
ถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติ ินทรีย อาโปธาตุ
ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยนัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนอัปปฏิฆธรรมนี้
โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย ที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุเปนปจจัยแกมหาภูตรูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดย
อัตถิปจจัย อาโปธาตุ เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย ที่เปน
สัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย อาโปธาตุ เปนปจจัยแกจักขายตนะ แกโผฏฐัพพายตนะ โดย
อัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรมเปนปจจัยแกกายทีเ่ ปน
สัปปฏิฆธรรมนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายทีเ่ ปนสัปปฏิฆธรรมนี้
โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจ จัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายที่
เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือน
กับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึง
อสัญญสัตว
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ และกายายตนะ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
[๒๕๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในอนันตรปจจัย
มี " ๑
ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ ๑
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๒
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๓
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
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ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๒๕๑] สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆธรรม
โดยสหชาตปจจัย
[๒๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๒๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๕๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
พึงนับอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใช
เหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ปจจนียานุโลม จบ
สัปปฏิฆทุกะ จบ
รูปทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๕๕] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัย
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ
๒ ฯลฯ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๒๕๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มีวาระ ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๑
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
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ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๕๗] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย มี ๓ นัย
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ไมใชเพราะเหตุปจ จัย พึงกําหนด วาระ ๙ วาเปนอเหตุกะ
[๒๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
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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
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๒๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
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ในอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๒๖๑] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ปฏิสนธิ
วาระที่เหลือนอกนั้น พึงจําแนกเปน ปวัตติ ปฏิสนธิ อยางนี้
[๒๖๒] อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จักขุวญ
ิ ญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่
เปนอรูปธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๒๖๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มีวาระ ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๓
ในกัมมปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๓
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ในวิคตปจจัย
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๖๔] รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ จักขุวญ
ิ ญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่
เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย พึงกระทํา
ปวัตติ ปฏิสนธิ
อรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ
รูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม ปฏิสนธิ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรมและมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ
รูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
รูปธรรม และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอเหตุกะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ปฏิสนธิ
[๒๖๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
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[๒๖๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓ ฯลฯ
พึงกระทําใหหมด
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๒๖๗] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
พึงกระทําใหหมด
ในฌานปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๙
ในมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ มี " ๓ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ปจจนียานุโลม จบ
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
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สังสัฏฐวาร
[๒๖๘] อรูปธรรม คลุกเคลากับอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
[๒๖๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๑
ปจจนียะก็ดี การนับทั้ง ๓ ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ทั้งหมดพึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
มีวาระ ๑ เทานั้น
ปญหาวาร
[๒๗๐] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปฏิสนธิ
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๒๗๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย อาโปธาตุ ฯลฯ
กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนรูปธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
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อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณาซึ่งกุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอนจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ แลวพิจารณาผล
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลาย
ที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ ขันธทงั้ หลายที่เปนอรูปธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอรูปธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
[๒๗๒] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทํากวฬิงการาหารให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนอรูปธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ฯลฯ ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
[๒๗๓] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปธรรม ที่เกิดหลังๆ และแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัย
ในที่นี้ปจจัยสงเคราะหไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
ในที่น้ปี จจัยสงเคราะหไมมี
[๒๗๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ
เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกายแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
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ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย
[๒๗๕] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจักขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๒๗๖] อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธ รรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
[๒๗๗] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปน อรูปธรรม ที่เกิดกอนๆ ฯลฯ
[๒๗๘] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
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อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๒๗๙] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๒๘๐] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
[๒๘๑] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย
อินทริยปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
รูปธรรมและอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายินทรีย ฯลฯ
[๒๘๒] อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
[๒๘๓] รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธ รรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
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ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัย แกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธ รรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
[๒๘๔] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว กวฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม และอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และกวฬิงการาหาร เปนปจจัย
แกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม และรูปชีวิตนิ ทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปน
อรูปธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
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[๒๘๕] 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
ในอินทริยปจจัย
มี " ๖
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๑
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 175
[๒๘๖] รูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
รูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
รูปธรรม และอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
[๒๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๗ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๖
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ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
พึงนับอยางนี้
ปจจนียะ จบ
[๒๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
พึงนับอยางนี้
อนุโลม จบ
[๒๘๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจ จัย มีวาระ ๗
ปจจนียานุโลม จบ
รูปทุกะ จบ
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โลกิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๒๙๐] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธท้งั หลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทัง้ หลาย
ฯลฯ
[๒๙๑] 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
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ในอาเสวนปจจัย
มี " ๒
ในกัมมปจจัย
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๕
ในอาหารปจจัย
มี " ๕
ในอินทริยปจจัย
มี " ๕
ในฌานปจจัย
มี " ๕
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๒
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
อนุโลม จบ
[๒๙๒] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ฯลฯ
[๒๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในอาเสวนมูลกนัย ในโลกุตตระ ในสุทธกอรูปภูมิ พึงกําหนดคําวา วิบาก สวนที่
เหลือนอกนัน้ พึงกระทําตามปรกติ
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๒๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจ จัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
บทที่ไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
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[๒๙๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยทีไ่ มใชเหตุปจ จัย มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๒๙๖] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย ที่เปนโลกิยธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย คือ ขันธทั้งหลาย ที่
เปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทัง้ หลาย
โลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
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[๒๙๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ ๔
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๔
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๔
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๔
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๙ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๔
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๒๙๘] โลกิยธรรม อาศัยโลกิยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่ สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
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[๒๙๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในโลกุตตระ ในอรูปภูมิ พึงกําหนดวาวิบาก
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๐๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจ จัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
บทที่วาไมใชอนันตรปจจัย เปนตน เหมือนกับปจจนียะ
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 183
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๐๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปจจนียานุโลม จบ
สังสัฏฐวาร
[๓๐๒] โลกิยธรรม คลุกเคลากับโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ
ขณะฯลฯ
โลกุตตรธรรม คลุกเคลากับโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สังสัฏฐวารพึงใหพิสดารอยางนี้ พรอมดวยการนับ มีวาระ ๒
สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๓๐๓] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย
[๓๐๔] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณาซึ่ง
กุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณา
กิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนโลกิยธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก
เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ นิพพานเปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค พิจารณาผลพิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนโลกุตตรธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
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[๓๐๕] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโปสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระเสกขบุคคลทั้งหลาย กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํา
โวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน
อารมณอยางหนักแนน กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
[๓๐๖] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
โลกิยธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน โดย
อนันตรปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจาก
นิโรธเปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
โลกุตตรธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล โดย
อนันตรปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ผล เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ โดยอนันตรปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มีวาระ ๕
ปจจัยสงเคราะห ไมมี
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
[๓๐๗] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนโลกิยธรรมแลวให
ทาน ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลาย
สงฆ
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ศรัทธาที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล เปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค
โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรคเปนปจจัยแกทุตยิ มรรค โดยอุปนิสสยปจจัย ตติยมรรคเปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะทั้งหลายเขาไปอาศัยมรรค แลวยังสมาบัติ
ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลวพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
มรรคของพระอริยะเหลานั้น ฯลฯ เปนปจจัยแกความฉลาดในฐานะและอฐานะ โดย
อุปนิสสยปจจัย ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสขุ ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๐๘] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนโลกิยธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
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มีอยางเดียว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
โลกุตตรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๐๙] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ทีเ่ กิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๑๐] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
โลกิยธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัย
แกโวทาน โดยอาเสวนปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอาเสวนปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย
[๓๑๑] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกวบิ ากขันธทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
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คือ เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๑๒] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๓] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๔] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอินทริยปจจัย พึงกระทําปฏิสนธิ
จักขุนทรียเ ปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายินทรียเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูป
ชีวิตินทรียเ ปนปจจัย แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
[๓๑๕] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยฌานปจจัย มี ๑ นัย
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย ในโลกิยธรรม มี ๑ นัย ในโลกุตตรธรรม มี ๓ นัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย
โลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย
[๓๑๖] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
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ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๑๗] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยอัตถิปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และกพฬิงการาหาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนโลกุตตรธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
[๓๑๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๓
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ในอธิปติปจจัย
มี " ๔
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 " ๔
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
อนุโลม จบ
[๓๑๙] โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
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โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
โลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม โดยสหชาตปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
โลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
[๓๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๗
ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๗
ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย มี " ๔
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
ปจจนียะ จบ
[๓๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ปจจนียานุโลม จบ
[๓๒๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
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พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๗
ปจจนียานุโลม จบ
โลกิยทุกะ จบ
เกนจิวิญเญยยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๒๓] เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
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เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้งั หลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
เกนจินวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม และ
เกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๓๒๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙
การนับทั้งสี่พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้
สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี
พึงใหพิสดารอยางนี้
ปจจยวาร พึงแสดง หทัยวัตถุ และอายตนะหา พึงกระทําตามสมควร
ปญหาวาร
[๓๒๖] เกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกเกนจิวิญเญยยธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ฯลฯ
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[๓๒๗] ในเหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙
ปจจนียะ จบ
การนับทั้งสี่พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้
เกนจิญเญยยทุกะ จบ
อาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๒๙] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ กามาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
กามาสวะ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
พึงผูกจักรนัย แมอยางหนึ่งๆ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อาสวสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
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อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อาสวะ ๔ อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๓๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
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[๓๓๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม ซึ่งเปนเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๓๓๒] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึน้ ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ
[๓๓๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๓๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๓๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในมัคคปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
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ปจจยวาร
[๓๓๖] อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อาสวมูลกนัย มี
๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม อาสวธรรมทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนอาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชอาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และหทัยวัตถุ
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
อาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยกามาสวะ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๓๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๓๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
[๓๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
การนับทั้งปวง พึงนับอยางนี้
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๓๔๐] อาสวธรรม คลุกเคลากับอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ คลุกเคลากับกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๓๔๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๓๔๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
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ปญหาวาร
[๓๔๓] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจัย ภวาสวะ เปน
ปจจัยแก อวิชชาสวะ โดยเหตุปจจัย
พึงผูกจักรนัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน
รูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและอาสวธรรม
โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยเหตุ
ปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาสวธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
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[๓๔๔] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรมเกิดขึ้น
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่
ขมแลว ฯลฯ รูซ ึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชอาสวธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย คือ บุคคลให
ทานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทานนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้ง
หลาย เกิดขึ้น
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชอาสวธรรม ใหหนักแนนแลว เพราะปรารภความยินดีนั้นอาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนที่สอง บุคคลยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชอาสวธรรม
เกิดขึ้น
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
[๓๔๕] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําอาสวธรรมทั้งหลายใหเปน
อารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย
พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนน อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ อาสวธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม
ใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหหนักแนน ราคะ
เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
อาสวธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ฯลฯ อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น มี ๓ นัย พึงกระทําวา
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
[๓๔๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 210
คือ อาสวธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ทีไ่ มใชอาสวธรรม
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาสวธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใช
อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
อาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
มี ๓ นัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย และพึงแสดง หทัยวัตถุ
[๓๔๗] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อาสวธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสย อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะฯลฯ ที่เปน
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
ศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย
[๓๔๘] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ หทัยวัตถุ ฯลฯ
พึงใหพิสดารอยางนี้
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โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่ไมใชอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวัตถุใหหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนนั้ อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลกระทําจักขุใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินซึ่งจักขุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๔๙] อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ อาสวธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ อาสวธรรม ที่เกิดภายหลัง และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่
เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๕๐] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๓๕๑] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรมโดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
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ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตอาสวธรรมทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
กัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และอาสวธรรม และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๕๒] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๓๕๓] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอาหาร
ปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตอาสวธรรมทั้งหลาย โดย
อาหารปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ อาสวธรรม และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
[๓๕๔] ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อินทริยปจจัย
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คือ อินทรียทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกสัมมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจัยแกกาย
วิญญาณ โดยอินทริยปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
[๓๕๕] อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน โดย
วิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวญ
ิ ญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใชอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย
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ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกาย
นี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๕๖] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกอาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดย
อัตถิปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามาสวะ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ตลอดถึง
อสัญญสัตว
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ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก อาสวธรรมทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลกระทําหทัยวัตถุใหหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น อาสวธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ อาสวธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และสัมปยุตตขันธทงั้ หลายที่ไมใชอาสวธรรม เปน
ปจจัยแกอวิชชาสวะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
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กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ แกอวิชชาสวะ โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และอาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก อาสวธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใชอาสวธรรม โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก อาสวธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ที่เปนสหชาต ไดแก กามาสวะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
[๓๕๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
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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
มีวาระ ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๕๘] อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
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ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต
ปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรมและธรรมที่ไมใช
อาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยเปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๕๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
ปจจนียะ จบ
[๓๖๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
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ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๗
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๓๖๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลมใหบริบูรณ
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ปจจนียานุโลม จบ
อาสวทุกะ จบ
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สาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๖๒] สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนาสวธรรม
สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนาสวธรรมขันธ ๒ ฯลฯ
สาสวธรรม อาศัยสาสวธรรม และอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนาสวธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
โลกิยทุกะ ในจูฬนั ตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
สาสวทุกะ จบ
อาสวสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๓๖๓] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โมหะ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๖๔] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ อาศัยขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
มี ๓ นัย
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัสมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
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อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้งั หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปจจัยทั้งปวง พึงใหพิสดารอยางทีก่ ลาวมาแลว
ฯลฯ
[๓๖๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๖
ในอัญญมัญญปจจัย
มีวาระ ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
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ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๖
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๖๗] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
[๓๖๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ตลอดถึง
อสัญญสัตว
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
[๓๖๙] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อธิปติปจจัย
ฯลฯ
[๓๗๐] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอาสววิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่
สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
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อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ มี ๒ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๓๗๑] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ วิปปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะกัมมปจจัย
คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
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ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจ จัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
[๓๗๒] ในปจจัยที่ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
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
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
ปจจนียะ จบ
[๓๗๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
อนุโลมปจจนียา จบ
[๓๗๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
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ในวิปปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มีวาระ ๒
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๒
ปจจนียานุโลม จบ
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๓๗๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโมหะทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และโมหะ อาศัย
หทัยวัตถุ
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อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา และโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส และหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๗๖] อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโมหะทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
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อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และ
อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๓๗๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๗๘] อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
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คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๓๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
การนับทัง้ สองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๓๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
[๓๘๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
อนุโลม จบ
[๓๘๒] อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาสววิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
ฯลฯ
[๓๘๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖
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ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
การนับทัง้ สองนี้ แมนอกนี้ พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
แมสัมปยุตตวาร ก็เหมือนกับ สังสัฏฐวาร
ปญหาวาร
[๓๘๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย โทสะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โทสะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โมหะ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
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อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย โดยเหตุปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยเหตุปจ จัย
คือ โทสะ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยเหตุปจ จัย
คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ
อาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ โทสะ และ โมหะ เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
[๓๘๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อาสววิปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลธรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอนจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม พิจารณากิเลส
ทั้งหลายที่ขมแลว ในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ในทีน่ ี้ ความยินดีไมมี
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ
โดยอารัมมณปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจกิ ิจฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
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ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลาย
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เพราะปรารภความยินดีนนั้ ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ โทมนัส วิจกิ ิจฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ เกิดขึน้
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสววอิปปยุตตธรรม
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และ โมหะ เกิดขึน้
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
[๓๘๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
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ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัย
แกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปตุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมที่สหรคตดวย
โทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
ความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๓๘๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดขึ้นหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
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ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และ โมหะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และ อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ และ โมหะ เปนปจจัยแก โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกวฏุ ฐานะ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และ
อาสววิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๓๘๘] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน บุคคลเขาไป
อาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ โมหะแลว ยังสมาบัตใิ หเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย โมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา แก
โมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ ฯลฯ
โมหะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา และโมหะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ศีล ฯลฯ โมหะ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อาสวสัมปยุตตธรรม
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๓๘๙] อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
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ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แก กายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม และโมหะ โดย
ปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรมโดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสเกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
[๓๙๐] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิด
กอน โดยปจฉาชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
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อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๓๙๑] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย อาวัชชนะ ก็ดี วุฏฐานะ ก็ดี ไมมี
[๓๙๒] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย โดย
กัมมปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
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ที่เปนนานาขณิก ไดแกเจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๓๙๓] อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย
[๓๙๔] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอาหารปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอาหารปจจัย อาหารทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย อาหารทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย
วิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโมหะ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอาหารปจจัย
[๓๙๕] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมรรคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย
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[๓๙๖] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงใหพิสดาร
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแก กายนี้ ที่เกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย
[๓๙๗] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๑ นัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 248
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแก โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับ สหชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ พึงใหพิสดาร
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกโมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น วิจิกจิ ฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
โทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธท้งั หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และกพฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิ ทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๓๙๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
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ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มีวาระ ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อนุโลม จบ
[๓๙๙] อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย
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อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
อาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม
และอาสววิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ปจจนียะ จบ
[๔๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
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ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
อนุโลมปจจนียะ จบ
[๔๐๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๕ ฯลฯ
พึงกระทําการนับจํานวนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ปจจนียานุโลม จบ
อาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
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อาสวสาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐๓] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัย
กามาสวะ ภวาสวะ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม
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ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และสาสวธรรม
และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัยอยางนี้
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
สาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม
และอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร
ก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
อาสวทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
ในปญหาวาร ในเหตุปจจัยก็ดี ในอารัมมณปจจัยก็ดี ไมพึงกระทําโลกุตตระ ควร
กระทําวา "พระเสกขะทั้งหลาย" ยอมพิจารณาโคตรภู ยอมพิจารณาโวทาน แมในอธิปติปจจัย ผู
ที่รูปจจัยทุกอยางแลว พึงกระทํา
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[๔๐๔] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรม และสาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
สาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรม แต
ไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
สาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
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ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอาสวธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อาสวธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใช
อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมที่เปนสาสวธรรม
แตไมใชอาสวธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
อาสวธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
พึงใหพิสดารอยางนี้ทั้งหมด
อนันตรปจจัย แมในอาสวทุกะ ก็พึงใหพิสดาร เหมือนกับทุกะนี้
อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ทานแสดงไวเหมือนกันอยางนี้ ขอที่ยอ ไวทั้งหมด พึง
กระทําใหพิสดาร เหมือนกับอาสวทุกะ ไมมีแตกตางกัน
อาสวสาสวทุกะ จบ
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อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๐๕] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยภวาสวะ
พึงผูกจักรนัย
อวิชชาสวะ อาศัยทิฏฐาสวะ
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยอาสวสัมปยุตตกามาสวธรรมทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใช
อาสวธรรม
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และอาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและ
อาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัยทั้งหมด
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม
และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม และ
อาสวธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทุกปจจัยพึงกระทําอยางนี้
[๔๐๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
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ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙ ฯลฯ
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
ไมมี
ในอาหารปจจัย
มีวาระ ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๐๗] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย นเหตุมูลกะ ไมมี
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ
[๔๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
แมการนับทั้งสองอยางนอกนี้กด็ ี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้ เหมือนกับปฏิจจวาร
ปญหาวาร
[๔๐๙] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยเหตุปจจัย
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คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๔๑๐] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาสวธรรม
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาสวธรรม
และขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
อธิปติปจจัย มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับอารัมมณปจจัย
อนันตรปจจัย พึงกระทําวา ที่เกิดกอนๆ เหมือนกับอารัมมณปจจัยนัน่ เทียว สมนันตรปจจัย
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัยนิสสยปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัยนั่นเทียว การจําแนก ไมมี
มี ๓ นัย พึงกระทําอุปนิสสยปจจัยทั้งหมด
[๔๑๑] ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย มี ๙ นัย
[๔๑๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มีวาระ ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
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ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๑๓] ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
อาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
อาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยเปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
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ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม
แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม และธรรมที่
เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๔๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงนับบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใช
เหตุปจ จัย
มี " ๙
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ จบ
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อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๑๗] ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
โลกิยทุกะ ในจูฬนั ตรทุกะ พิสดารฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน ฯลฯ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ จบ
สัญโญชนทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๑๘] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน สีลพตปรามาสสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน มานสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน
มัจฉริยสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยปฏิฆสัญโญชน
ภวราคสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยมานสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยภวราคสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจิกจิ ฉาสัญโญชน
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป
๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทัง้ หลาย
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชสัญโญชนธรรม
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใช
สัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่
ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ในอารัมมณปจจัย รูปไมมี
อธิปติปจจัย เหมือนกับ เหตุปจ จัย วิจิกจิ ฉาสัญโญชนไมมี
เพราะอนันตรปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
[๔๑๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๒๐] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิ ิจฉาสัญโญชน
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิ ิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ
แมที่ไมใชอารัมมณปจจัยทั้งหมด ก็พึงยกขึ้น
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[๔๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้ทั้งหมด
[๔๒๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
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ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๔
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๔
สัญโญชนธรรม เกิดรวมกับสัญโญชนธรรม ฯลฯ
ปจจยวาร
[๔๒๔] สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย
เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชสัญโญชนธรรม
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และ
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรมที่
ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ อาศัยกามราคสัญโญชน และ
หทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๔๒๕] ในเหตุปจ จัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๒๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๔
ในที่ใดๆ ได หทัยวัตถุ ในที่นั้น พึงกระทําใหมีหทัยวัตถ เชนเดียวกัน
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ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
การนับทัง้ สองแมนอกนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
สังสัฏฐวาร
[๔๒๗] สัญโญชนธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน คลุกเคลากับกามราคสัญโญชน
พึงกระทําวาระ ๙ อยางนี้ เฉพาะอรูปภูมิเทานัน้
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๔๒๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ สัญโญชนธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๒๙] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชสญ
ั โญชนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
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ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง ขันธทั้งหลายที่
ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชสัญโญชนธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม และขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวา เพราะปรารภนั้นเทียว
[๔๓๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรมทั้งหลายใหหนักแนน ฯลฯ
มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนทั้ง ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ มี ๓ นัย
อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แมแหงวาระทั้ง ๓ ก็ควรกระทํา พึงจําแนก
ทั้ง ๓ นัยอีก
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก กระทําสัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ นัย
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[๔๓๑] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่
ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แมทั้ง ๒ อยาง ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อนันตรปจจัย มี ๓ นัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๔๓๒] ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม
ทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย แมทั้ง ๓ อยาง ก็เหมือนอยางนี้
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอนมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะแลว
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
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ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๔๓๓] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
โดยอารัมมณปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
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ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนนั้ ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดย
ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น สัญโญชนธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๔๓๔] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ นัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
[๔๓๕] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๔๓๖] ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
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[๔๓๗] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตปจจัย ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก สัญโญชนธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช
สัญโญชนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
พึงจําแนก
[๔๓๘] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย
เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดย
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
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ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตสัญโญชนธรรมทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึน้ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนธรรม
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ฯลฯ เหมือนกับ อาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต เหมือนกับอาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย พึงจําแนก เหมือน
กับอาสวทุกะ
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต พึงจําแนกเหมือนกับอาสวทุกะ
[๔๓๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 278
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๔๐] สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
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เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม และ
ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย
[๔๔๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๔๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
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ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๔๔๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๙
สัญโญชนทุกะ จบ
สัญโญชนียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๔๔] สัญโญชนียธรรม อาศัยสัญโญชนียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนียธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
เหมือนกับโลกิยทุกะ ในจูฬนั ตรทุกะ ไมมแี ตกตางกัน
สัญโญชนียทุกะ จบ
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สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๔๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ปฏิสนธิ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๔๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๔๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจ จัย
มี ๑ นัย
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สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๔๔๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๖
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๖
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มีวาระ ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
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[๔๔๙] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึง
อสัญญสัตว
[๔๕๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๕๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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[๔๕๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๔๕๓] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
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สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ตลอดถึงปฏิสนธิ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโมหะ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
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สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ โมหะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๔๕๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย
[๔๕๖] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๕๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุทกุ ะ ฯลฯ ตลอดถึง
อสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 289
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา และ
หทัยวัตถุ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
หทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๔๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๔๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอยางนี้
[๔๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอาหารปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๖
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๔๖๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๔๖๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๒
ในอนันตรปจจัย
มี " ๖
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
[๔๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
การนับทัง้ สองนอกนี้กด็ ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
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ปญหาวาร
[๔๖๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๔๖๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
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พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม พิจารณา
กิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ
ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ โมหะ เกิดขึ้น
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น
[๔๖๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
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ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม
แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
ความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําความยินดีนนั้ ใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
[๔๖๗] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแก โมหะ ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก ฯลฯ ที่เกิดหลังๆ ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
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คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ทีเ่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแก
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
และโมหะเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
[๔๖๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
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สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ
โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึน้
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย
อุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ โมหะ
แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ
และโมหะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๖๙] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม และ
โมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
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สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย
[๔๗๐] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดภายหลังและโมหะ เปนปจจัยแกกาย
นี้ ที่เกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย
[๔๗๑] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อาเสวนปจจัย มี ๙ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี
[๔๗๒] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
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คือ เจตนาที่เปนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยางคือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะเปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายและโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๔๗๓] สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๔๗๔] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๔ นัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๖ นัย
[๔๗๕] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก สัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๔๗๖] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิ
ปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
กายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยอัตถิปจ จัย
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สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓
โมหะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ พึงใหพิสดาร
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย มี
๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาตปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และโมหะ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ
โมหะ โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมโมหะ และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
อุทธัจจะและโมหะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกโมหะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เปนปจจัยแก
กายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยอัตถิปจ จัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และรูปชีวติ ินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
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[๔๗๗] 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 " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มีวาระ ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
วิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๔๗๘] สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสญ
ั โญชนสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
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สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
มี " ๙
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[๔๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
[๔๘๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงนับบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ
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สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๘๒] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม
และสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยกามราคสัญโญชน
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสญ
ั โญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงมหาภูตรูป
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสญ
ั โญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม
และ สัญโญชนิยธรรม และ ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสญ
ั โญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แต
ไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนิยธรรม แตไมใชสญ
ั โญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ที่
เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
เหมือนปฐมทุกะในสัญโญชนโคจฉกะ ทุกะแมนพี้ ึงใหพิสดารอยางนั้น ไมมีแตกตางกัน
เวนโลกุตตระ
สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ จบ
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๘๓] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่
เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน
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ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
กามราคสัญโญชน
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต
ไมใชสัญโญชนธรรม
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยกามราคสัญโญชน และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
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ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม
และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรมและธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
[๔๘๔] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มีวาระ ๙
[๔๘๕] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่
เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิ ิจฉาสัญโญชน
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
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คือ อวิชชาสัญโญชน อาศัยวิจกิ ิจฉาสัญโญชน และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๔๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทัง้ สอง นอกนี้กด็ ี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว ปจจยวารก็ดี
นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
ปญหาวาร
[๔๘๗] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจัยแกทฏิ ฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน โดยเหตุปจ จัย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ สัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช
สัญโญชนธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจัยแกทฏิ ฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
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[๔๘๘] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม
แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แต
ไมใชสัญโญชนธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย และขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และ
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
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[๔๘๙] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําในขอปจจัย แมทั้ง ๓ เหลานี้
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
สัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม
และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๔๙๐] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๙ นัย การจําแนก
ไมมี เหมือนกับอารัมมณปจจัย ไมมแี ตกตางกัน
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
พึงกระทําโดยนัยแหงอารัมมณปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๙๑] ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
มี ๓ นัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 315
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย
มี ๙ นัย
[๔๙๒] ในเหตุปจจัย
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
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มีวาระ ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
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[๔๙๓] ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
วาระ ๙ พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว พึงเปลี่ยนแปลง ในบททั้ง ๓ นั่นเทียว
นานาขณิก ไมมี
[๔๙๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๔๙๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
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[๔๙๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ จบ
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๙๗] ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูปทั้งหลาย
ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนโญสัญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม ฯลฯ พึงกระทําวาระ ๒
ทุกะนีเ้ หมือนกับโลกิยทุกะในจูฬนั ตรทุกะ ไมมแี ตกตางกัน
สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ จบ
คันถทุกะ
ปฏิจจวาร
[๔๙๘] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
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ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อภิชฌากายคันถะ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถธรรม
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรมขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจ จัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม และคันถธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถธรรมและธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
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ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
[๔๙๙] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มีวาระ ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๐๐] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ทีส่ หรคต
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๕๐๑] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึง
อสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
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[๕๐๒] คันถธรรม อาศัยคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจนิภิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ ในอรูปภูมิ สีลัพพตปรามาสไมมี พึงกระทําวาระ ๙ อยางนี้
ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย
มี ๑ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย
มี ๓ นัย
ฯลฯ ไมใชเพราะวิคตปจจัย
มี ๓ นัย
[๕๐๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๕๐๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางทีก่ ลาวมาแลว
[๕๐๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๕๐๖] คันถธรรม อาศัยคันถธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคนั ถธรรม คันถธรรมทั้งหลาย
อาศัยหทัยวัตถุ
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คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คันถธรรมทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
คันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม และคันถธรรม
ทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทงั้ หลายที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรมและหทัยวัตถุ
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรมและธรรมที่ไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม
และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ
เกิดขึ้น
พึงผูกจักรนัย
[๕๐๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๐๘] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะที่สหรคต
ดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ
[๕๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีวาระ ๙
พึงนับอยางนี้
[๕๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๕๑๑] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
แมนสิ สยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร นั่นเอง
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําเปนวาระ ๙ รูปไมมี
ปญหาวาร
[๕๑๒] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
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คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และคันถธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย และคันถธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชคนถธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม และไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
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[๕๑๓] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชคนั ถธรรม ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว
กิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชคันถธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัย แกอิทธิวธิ ญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
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คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทํา อุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
กุศลกรรมที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนนั้ ราคะ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนนั้ คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย พึงกระทําคําวาความปรารภ
[๕๑๔] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวา
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
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นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะกระทําซึ่งกุศลกรรมนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม
ทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนน คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และคันถธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๕๑๕] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 328
คือ คันถธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกคนั ถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใชคันถธรรม
ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกคนั ถธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓
นัย ๒ นัย พึงกระทําอาวัชชนะ นัยที่ ๑ ไมมี
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอนันตรปจจัย
มี ๓ นัย วุฏฐานะแมหนึ่ง พึงกระทําในทามกลาง
คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ นัย
[๕๑๖] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย
ฯลฯ มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ กอ
มานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
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ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกคนั ถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย พึงกระทํา โดยนัยแหงอารัมมณปจจัย
[๕๑๗] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
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ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรมทั้งหลายโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น คันถธรรม
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๕๑๘] ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
กัมมปจจัย
คือ เจตนาที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายและคันถธรรม และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
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ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 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
[๕๑๙] คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรมทั้งหลาย โดย
วิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และ ธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๕๒๐] คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับ
ปฏิจจวาร
คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
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ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดย
อัตถิปจจัย คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑
นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกคนั ถธรรม
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และคันถธรรม
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
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ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก
อภิชฌากายคันถะ โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคนั ถธรรม และคันถธรรมทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่ไมใชคนั ถธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่ไมใชคันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก คันถธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก คันถธรรมทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชคนั ถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ
เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และอภิชฌากายคันถะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
ที่เปนสหชาต ไดแก สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
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[๕๒๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๒๒] คันถธรรม เปนปจจัยแกคนั ถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
คันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรมและธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
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โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถธรรม และธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
คันถธรรม และ ธรรมที่ไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถธรรม และธรรมที่ไมใช
คันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๒๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๕๒๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
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ในปจจัยทั้งปวง
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๕๒๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําบทที่เปนอนุโลมใหบริบูรณ
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
คันถทุกะ จบ
คันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๒๖] คันถนิยธรรม อาศัยคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถนิยธรรม ฯลฯ
โลกิยทุกะ ในจูฬนั ตรทุกะ ฉันใด พึงแจกฉันนัน้ ไมมีแตกตางกัน
คันถนิยทุกะ จบ
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คันถสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๒๗] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โลภะ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ และ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯขันธ ๓ และ ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑
ที่สหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ
ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธทั้งหลาย ฯลฯ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และ
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคต
ดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
[๕๒๘] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ โลภะอาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ปฏิฆะ
อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส และ ปฏิฆะ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๒๙] 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
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอินทริยปจจัย
มี " ๙
ในฌานปจจัย
มี " ๙
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ในมัคคปจจัย
มีวาระ ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๖
ในวิคตปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๓๐] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๕๓๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๗
อรูปภูมิเมื่อจะแจกในที่ไมใชปุเรชาตปจจัยพึงกระทํากอน รูปภูมยิ อมไดในที่ใด พึง
กระทําภายหลัง และปฏิฆะ ไมมีในอรูปภูมิ
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
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ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๕๓๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้ ฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๕๓๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปจจยวาร
[๕๓๔] คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทงั้ หลาย อาศัยปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัยหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ อาศัย
หทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ และโลภะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ และ ปฏิฆะ ขันธ ๒
ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โลภะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ปฏิฆะ อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธ ๓
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และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และ
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๓๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มีวาระ ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๓๖] คันถวิปปยุตตธรรม อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๕๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 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
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๕๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางทีก่ ลาวมาแลว
[๕๓๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมนิสสยวาร ก็เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๕๔๐] คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ โลภะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
ปฏิฆะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และโลภะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ ทีเ่ ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และปฏิฆะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส
ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ
คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับปฏิฆะ
คันถสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
[๕๔๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๖
ในอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๖
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๖
ในอวิคตปจจัย
มี " ๖
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[๕๔๒] คันถวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ
ฯลฯ
[๕๔๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
มี " ๖
[๕๔๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๖
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
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ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
[๕๔๕] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
ปญหาวาร
[๕๔๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุทสี่ หรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุทสี่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวย
โทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยเหตุปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย ปฏิสนธิ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 348
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ โลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทสี่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลายโดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทสี่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุทสี่ หรคตดวยโทมนัส และ ปฏิฆะ เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และ คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม
และคันถวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทสี่ หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
[๕๔๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูลในวาระ แมทั้ง ๓
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เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เกิดขึ้น
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณากุศลกรรมนั้น
บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน
บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย พระอริยทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละไดแลว ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม พิจารณา
กิเลสที่ขมแลว รูกิเลสที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
 จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม
โลภะ และปฏิฆะ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
ความยินดีนั้น ราคะ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
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คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม
และโลภะ และปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึน้
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธทั้งหลายทีส่ หคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เกิดขึน้
[๕๔๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรมเกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอธิปติปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทงั้ หลายและโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปฏิฆะ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
แลวกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา
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บุคคลออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และ
โลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนนั้
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทํา
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ เกิดขึน้
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวย
โมหะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เกิดขึ้น
[๕๔๙] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลาย
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายทีส่ หรคตดวย
โทมนัส ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดย
อนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆและปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
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คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ
เปนปจจัยแกปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทงั้ หลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ที่
เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะ ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย ปฏิฆะ
ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดย
อนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และโลภะ
เปนปจจัยแกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่
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สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆและปฏิฆะ เปนปจจัยแกปฏิฆะ ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ และโลภะ
เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ และ
โลภะ โดยอนันตรปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอนๆ และปฏิฆะ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดหลังๆ และปฏิฆะ โดยอนันตรปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย
[๕๕๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย ทั้ง ๓ นัย
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัยเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด
ขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ
แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ
แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวกอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย
ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ ความปรารถนา เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม
แกโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ และขันธ
ทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะ โดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๕๑] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะทีเ่ ปน
คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น วิจิกจิ ฉา ฯลฯ อุทธัจจะฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะที่เปน
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และปฏิฆะ โดยปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส
เกิดขึ้น
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ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่
สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทงั้ หลายที่สหรคตดวยโทมนัส
และปฏิฆะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะและขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดย
ปุเรชาตปจจัย
[๕๕๒] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ นัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๑ นัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง
และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยปจฉาชาตปจจัย
[๕๕๓] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย
เหมือนกับอารัมมณปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี มีไม
[๕๕๔] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
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ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกโลภะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแก
ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
กัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาที่
สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยกัมมปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๕๕๕] คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย มี
๑ นัย
[๕๕๖] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย มี
๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๖ นัย
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[๕๕๗] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย มี ๓ อยาง
คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ คันถวิปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่สหรคต
ดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ แกขนั ธทั้งหลายทีส่ หรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะ โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยวิปปยุตตปจจัย
[๕๕๘] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย มี
๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ พึงจําแนก
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร
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คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ พึงจําแนก
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิฆะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย
โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ
เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และ
ปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แกโลภะ โดยอัตถิปจจัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม
และโลภะ และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะเปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และ
คันถวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
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โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายโดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขนั ธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโลภะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส และหทัยวัตถุเปนปจจัยแก
ฃขันธ ๓ และปฏิฆะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
[๕๕๙] 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
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มีวาระ ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๖
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
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ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๖๐] คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
กัมมปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
คันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคนั ถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และ
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คันถวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๕๖๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๕๖๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 366
[๕๖๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
คันถสัมปยุตตทุกะ จบ
คันถคันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๔] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและ
คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคนั ถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและ
คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม และธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใช
คันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถธรรมและคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร
ก็ดี
เหมือนกับ คันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๕๖๕] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปจ จัย
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คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
วาระ ๙ พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว
[๕๖๖] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม
เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถนิยธรรม
แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณาซึ่งกุศลกรรม
นั้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากิเลสที่ละแลว ฯลฯ
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
ทั้งหมด พึงใหพิสดาร
เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม
และคันถนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย
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คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยินดียอ มเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิ ฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลาย ที่
เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคนั ถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม
และคันถนิยธรรม และธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลาย ที่
เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เพราะปรารภความยินดีนั้น คันถธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
วาระ ๓ แมนอกนี้ พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว พึงกระทําเพราะปรารภ
ในทุกะนี้ โลกุตตระไมมี เหมือนกับคันถทุกะ ไมมแี ตกตางกัน พึงกําหนดคําวา
คันถนิยะ
ในมัคคปจจัย พึงกระทําวาระ ๙
คันถคันถนิยทุกะ จบ
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๖๗] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
คันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อาศัยอภิชฌากายคันถะ อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกาย
คันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและ
คันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ อภิชฌากายคันถะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช
คันถธรรม
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และคันถธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แต
ไมใชคันถธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและ
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ คันถธรรมทั้งหลาย อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและ
คันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม และคันถธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และอภิชฌากายคันถะ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช
คันถธรรม และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๖๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๖๙] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ
ในที่นี้ ปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ไมมี
[๕๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทัง้ สองแมนอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวาร
ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวารอยางที่กลาวมาแลว
ปญหาวาร
[๕๗๑] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม
และคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
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ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตคันถธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลายโดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม
แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปน
คันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ คันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม และที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และคันถธรรมทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
[๕๗๒] ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใช
คันถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
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เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมทั้งหลาย และขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม ขันธ
ทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคนั ถธรรม คันถธรรม
ทั้งหลาย เกิดขึน้
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคนั ถธรรม คันถธรรม
และขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
วาระ ๓ แมนอกนี้ ก็พงึ กระทําอยางที่กลาวมาแลว
ในอธิปติปจจัยก็ดี ในอนันตรปจจัยก็ดี ในอุปนิสสยปจจัยก็ดี เหมือนกับอารัมมณปจจัย
วิภังคไมมี
[๕๗๓] 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
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ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๙
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
อรูปธรรมเทานั้นเปนปจจัยแตละอยาง พึงกระทําอยางละ ๓ นัย อารัมมณะ สหชาตะ
อุปนิสสยะ พึงเปลี่ยนแปลงทัง้ ๙ นัย แมในปญหาวาร ก็พงึ กระทําอยางที่กลาวมาแลวทั้งหมด
คันถคันถสัมปยุตตทุกะ จบ
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๔] ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬนั ตรทุกะ ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนัน้ ไมมีแตกตางกัน
คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ จบ
โอฆโยคโคจฉกทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๕] อาศัยโอฆธรรม ฯลฯ
โยคธรรม อาศัยโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 375
โคจฉกะทั้ง ๒ เหมือนกับ อาสวโคจฉกะ ไมมแี ตกตางกัน
โอฆโยคโคจฉกทุกะ จบ
นีวรณทุกะ
ปฏิจจวาร
[๕๗๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
กุกกุจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ กุกกุจจนิวรณ อวิชชานิวรณ
อาศัยพยาบาทนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม ปฏิสนธิ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชนวี รณธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
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นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และนีวรณธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
นีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๗๗] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๗๘] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว
นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อวิชชานิวรณ
อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๕๗๙] ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ
ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย
[๕๘๐] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ ในอรูปภูมิ อุทธัจจนิวรณ
อวิชชานิวรณ อาศัยวิจกิ ิจฉานิวรณ ในอรูปภูมิ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
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ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
วาระที่เหลือทั้งหมด พึงใหพิสดาร อรูปภูมิ พึงกระทํากอน สวนรูปภูมิ พึง
กระทําภายหลัง ตามที่จะพึงกระทําได
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายทีไ่ มใชนวี รณธรรม
และกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีไ่ มใชนวี รณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยนีวรณธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธ ๑
ที่ไมใชนวี รณธรรม และกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย 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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๕๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ฯลฯ
[๕๘๓] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
แมสหชาตวาร ก็พงึ ใหพิสดารอยางนี้
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ปจจยวาร
[๕๘๔] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม นีวรณธรรมทัง้ หลาย
อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนวี รณธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรมและธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทัง้ หลาย และหทัยวัตถุ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยนีวรณธรรม
และมหาภูตรูปทั้งหลาย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
นีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย อาศัย
กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๕๘๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีวาระ ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๘๖] นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ขันธ ๒ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
อวิชชานิวรณ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อวิชชานิวรณ
อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อวิชชานิวรณ อาศัยวิจกิ ิจฉานิวรณ และหทัยวัตถุ
อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ และหทัยวัตถุ
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ฯลฯ
[๕๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย 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 " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๕๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
ฯลฯ
[๕๘๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
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ในสมนันตรปจจัย
มีวาระ ๔
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๔
สังสัฏฐวาร
[๕๙๐] นีวรณธรรม คลุกเคลากับนีวรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
นิวรณทั้งปวง พึงใหพิสดาร
[๕๙๑] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๕๙๒] นีวรณธรรม คลุกเคลากับนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับวิจิกจิ ฉานิวรณ อวิชชานิวรณ คลุกเคลากับ
อุทธัจจนิวรณ
ฯลฯ
[๕๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
การนับทัง้ สอง นอกนี้กด็ ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปญหาวาร
[๕๙๔] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๕๙๕] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซึ่งกุศลกรรมนั้น ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น โทมนัส เกิดขึ้น
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กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชนวี รณธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ
กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชนิวรณธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชนวี รณธรรม เพราะปรารภจักขุ เปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิ ิจฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึน้
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
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คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชนวี รณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําวาเพราะปรารภ
[๕๙๖] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทํานีวรณธรรมทัง้ หลายใหเปน
อารมณอยางหนักแนน นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้ มี ๓ นัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนวี รณธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
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กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทัง้ หลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติเทานัน้
[๕๙๗] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมทัง้ หลาย ที่เกิดหลังๆ
โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย นีวรณธรรมทัง้ หลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
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นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนวี รณธรรมทั้งหลายที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใช
นีวรณธรรม ทีเ่ กิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนวี รณธรรมทั้งหลาย ที่
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนวี รณธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ
และสัมปยุตตขันธทั้งหลายโดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ นีวรณธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกนวี รณธรรม
ทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่ไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย นีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอนๆ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกนวี รณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอนันตรปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
[๕๙๘] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นีวรณธรรมทั้งหลาย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังฌานใหเกิดขึน้ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความ
ปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แก
ความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทกุ ขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก นีวรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
อุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
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ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย เปน
ปจจัยแก นีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๕๙๙] ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส เกิดขึน้ มี ๓ นัย
ปุเรชาตปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
พึงจําแนก กุศล และอกุศล
[๖๐๐] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๖๐๑] ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยกัมม
ปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกวบิ ากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธทงั้ หลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๐๒] ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย
[๖๐๓] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
วาระ ๔ ที่เหลือ พึงกระทําอยางนี้
[๖๐๔] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ กามฉันทนิวรณ เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ แกอุทธัจจนิวรณแกอวิชชานิวรณ
โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ในนีวรณมูล ก็มวี าระ ๓ อยางนี้
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก กามฉันทนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก
ถีนมิทธนิวรณ แกอุทธัจจนิวรณ แกอวิชชานิวรณ โดยอัตถิปจจัย กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ
เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ แกอวิชชานิวรณ โดยอัตถิปจ จัย
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นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชนวี รณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ นีวรณธรรมทั้งหลาย
และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายทีไ่ มใชนวี รณธรรม โดยอัตถิปจจัย นีวรณธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย นีวรณธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตินทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชนวี รณธรรม และกามฉันทนิวรณ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อวิชชานิวรณ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
อัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ กามฉันทนิวรณ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกถนี มิทธนิวรณ อุทธัจจ
นิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย โดยอัตถิปจจัย
พึงผูกจักรนัย
[๖๐๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มีวาระ ๙
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ในสมนันตรปจจัย
มี " ๙
ในสหชาตปจจัย
มี " ๙
ในอัญญมัญญปจจัย
มี " ๙
ในนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในอุปนิสสยปจจัย
มี " ๙
ในปุเรชาตปจจัย
มี " ๓
ในปจฉาชาตปจจัย
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มี " ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๐๖] นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย ธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปน
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ปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย
สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกนวี รณธรรม และธรรมที่ไมใช
นีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๐๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๖๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 395
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๖๐๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
นีวรณทุกะ จบ
นีวรณิยทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๑๐] นีวรณิยธรรม อาศัยนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
โลกิยทุกะฉันใด นีวรณิยทุกะก็พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน พึงประกอบนิวรณ
ดวยนิวรณ ๘ ครั้ง คือ กามฉันทะ ๒ ครั้ง ปฏิฆะ ๔ ครั้ง อุทธัจจะ และวิจิกิจฉาสองอยางนี้
อยางละครั้ง มาติกาแหงนีวรณทุกะ ไดทําไวแลวในวารนี้
นีวรณิยทุกะ จบ
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นีวรณสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๑๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๑๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๑๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
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นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ นีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว
ฯลฯ
[๖๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 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
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
[๖๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
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ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๑๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๒
แมสหชาตวาร ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
ปจจยวาร
[๖๑๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ นัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๑ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 399
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลาย
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
นีวรณสัมปปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๑๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๔
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในอนันตรปจจัย
มี " ๔
ในวิปากปจจัย
มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๑๙] นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้นไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ
นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ
[๖๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
การนับทัง้ สอง นอกนี้กด็ ี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว
สังสัฏฐวาร
[๖๒๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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[๖๒๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๖๒๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับ นีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
คลุกเคลากับ นีวรณวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
[๖๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีวาระ ๒
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
การนับทัง้ สอง นอกนี้กด็ ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๖๒๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก นิวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
พึงถามถึงมูล
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เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก นีวรณวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๖๒๖] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น ราคะ ทิฏฐิ
วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะ ทิฏฐิ
วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
เพราะปรารภวิจกิ ิจฉา วิจิกิจฉา ทิฏฐิ อุทธัจจะ โทมนัส เพราะปรารภอุทธัจจะ
อุทธัจจะ เกิดขึน้ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา เกิดขึ้น เพราะปรารภโทมนัส โทมนัส เกิดขึ้น ทิฏฐิ
ฯลฯ วิจกิ ิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดขึ้น
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสทีล่ ะแลว ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม พิจารณา
กิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมโดยเจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณแกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว พิจารณากุศลกรรมนั้น
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กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ พิจารณาผล นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแก โคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ
โดยอารัมมณปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ
นีวรณวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส
เกิดขึ้น
[๖๒๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําความยินดีนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ
ทิฏฐิ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรมโดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปน
ปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
พึงถามถึงมูล
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อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นให
หนักแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึน้
[๖๒๘] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงถามถึงมูล
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ในที่นี้ ขันธทั้งหลาย ทีเ่ กิดกอนๆ ไมมี
พึงถามถึงมูล
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ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดย
อนันตรปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย
[๖๒๙] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย
อุปนิสสยปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ
อุโบสถกรรม ยังฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน รักษาศีล
ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิดขึน้
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บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ
แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๓๐] นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
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[๖๓๑] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย
[๖๓๒] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงกระทํามูล
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และ กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
[๖๓๓] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอาหารปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยฌานปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๒ นัย
[๖๓๔] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
[๖๓๕] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขนั ธ ๒ โดยอัตถิปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย
แก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขนั ธ ๒ โดยอัตถิปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม
โดยอัตถิปจจัย
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มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิ ทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๖๓๖] 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
มีวาระ ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
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ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๖๓๗] นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยกัมมปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม
โดยสหชาตปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัยเปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
นีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณสัมปยุตตธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
นีวรณสัมปยุตตธรรม และนีวรณวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกนวี รณวิปปยุตตธรรม
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย
[๖๓๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
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ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
[๖๓๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
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ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๖๔๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงกระทําการนับโดยอนุโลม
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มี " ๗
นีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ
นีวรณนีวรณียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๔๑] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย กามฉันทนิวรณ
การนับทัง้ หมดพึงกระทําอยางนี้ เหมือนกับ นีวรณทุกะ ไมมแี ตกตางกัน
ปญหาวาร
[๖๔๒] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยเหตุปจ จัย
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คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณ
ธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แต
ไมใชนวี รณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เ ปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและ
นีวรณียธรรม และธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย และนีวรณธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ เปนนีวรณียธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๖๔๓] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณียธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
นีวรณธรรมและนีวรณียธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณียธรรม
แตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้นแลว
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ
โทมนัส เกิดขึน้
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กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู โวทาน ฯลฯ กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม
แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลาย ที่เปนนีวรณียธรรมแต
ไมใชนวี รณธรรม โดยความเปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ
ดวยทิพพจักขุ ฯลฯ พึงกระทําตลอดถึงอาวัชชนะ
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณียธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลาย
ที่เปนนีวรณียธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณียธรรม และธรรมที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลาย
ที่เปนนีวรณียธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึน้
ทั้ง ๓ นัยแมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้
อธิปติปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
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แมปุเรชาตปจจัย ก็เหมือนกับ อารัมมณปจจัย
สวนในนิสสยปจจัย ไมพึงกระทํา โลกุตตระ
ฯลฯ
พึงใหพิสดารอยางนี้
นีวรณทุกะ ฉันใด พึงพิจารณา แลวกระทําฉันนั้น
นีวรณนีวรณียทุกะ จบ
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๔๔] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
นีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย พึงทํานิวรณทงั้ หมด
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวี รณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัย
กามฉันทนิวรณ
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ นีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และนีวรณธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แต
ไมใชนวี รณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยกามฉันทนิวรณ และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย
พึงผูกจักรนัย
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวี รณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม และ
นีวรณธรรมทัง้ หลาย ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรม
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจ จัย
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คือ ขันธ ๓ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม และกามฉันทนิวรณ ขันธ ๒ ฯลฯ
พึงผูกจักรนัย
ฯลฯ
[๖๔๕] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๙
ในอธิปติปจจัย
มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๙
ในอาหารปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๔๖] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัยอุทธัจจนิวรณ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจ จัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม
และนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะเหตุปจจัย
คือ อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกจิ ฉานิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อวิชชานิวรณ
อาศัยอุทธัจจนิวรณ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙
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ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙
[๖๔๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
[๖๔๙] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๓
ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ
ปฏิจจวาร ไมมีแตกตางกัน
ปญหาวาร
[๖๕๐] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม
ที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย
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คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม โดย
เหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนทัง้ นีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธและนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๖๕๑] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม เกิดขึ้น
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภนีวรณธรรมทั้งหลาย นีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึน้
พึงถามถึงมูล
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้น
เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย
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[๖๕๒] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย พึงกระทําวา กระทําใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนนั้นเทียว
ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรม ที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม
แตไมใชนีวรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช
นีวรณธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย โดยอธิปติปจจัย
พึงถามถึงมูล
เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน นีวรณธรรมทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรมใหหนักแนน นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนนิวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และนีวรณธรรมทั้งหลายโดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดย
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย
[๖๕๓] ฯลฯ เปนปจจัย โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี พึง
กระทําวา ทีเ่ กิดกอนๆ ในทีท่ ั้งปวง
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย วิภังคไมมี
[๖๕๔] ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
นีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และนีวรณธรรมทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๕๕] ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนวี รณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวี รณธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอัตถิปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยนัตถิปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยวิคตปจจัย มี ๙ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย
โดยอวิคตปจจัย มี ๙ นัย
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[๖๕๖] 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 " ๓
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๙
ในอัตถิปจจัย
มี " ๙
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๙
[๖๕๗] ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่
เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
วาระ ๙ พึงเปลี่ยนแปลงใน ๓ บทอยางนี้
[๖๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
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[๖๕๙] 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
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๖๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มี " ๙
นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ
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นีวรณสัมปยุตตนีวรณียทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๖๑] นีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณียธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬนั ตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
นีวรณวิปปยุตตนีวรณียทุกะ จบ
ปรามาสทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๖๒] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒
ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูป
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใช
ปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
[๖๖๓] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๖๔] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๖๖๕] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ตลอดถึงอสัญญสัตว
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
[๖๖๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๖๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๖๘] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๖๖๙] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลายทีไ่ มใชปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ปรามาสธรรม อาศัย
หทัยวัตถุ
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัย
ปรามาสธรรม และหทัยวัตถุฯลฯ
[๖๗๐] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๕
ในอธิปติปจจัย
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๕
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๗๑] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น ไมใช
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
ฯลฯ
[๖๗๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มีวาระ ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๓
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ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๗๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
ในปจจัยทั้งปวง พึงกระทําอยางนี้
[๖๗๔] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๑
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๖๗๕] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม คลุกเคลากับปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย คลุกเคลากับปรามาสธรรม
วาระ ๕ พึงกระทําอยางนี้ เฉพาะในอรูปภูมิเทานั้น
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
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ปญหาวาร
[๖๗๖] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจ จัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และ ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๖๗๗] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม เกิดขึ้น
พึงกระทํามูล
เพราะปรารภปรามาสธรรม ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น
เพราะปรารภปรามาสธรรม ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะ วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึน้
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ออกจากฌาน ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
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พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ กิเลสที่ขมแลว
ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น
ราคะ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชปรามาสธรรม โดยเจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น
อกุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
ไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทงั้ หลาย
เกิดขึ้น
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ มี ๓ นัย
[๖๗๘] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
คือ เพราะกระทําปรามาสธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณ อยางหนักแนน ปรามาสธรรม
ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทําอารัมมณาธิปติ อยางเดียว
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํา
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหหนักแนน
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ราคะ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
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กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
โดยอธิปติปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนัน้ ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ ทั้งหลาย เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน ปรามาสธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย
[๖๗๙] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดย
อนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 434
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรมที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช
ปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ที่เกิด
หลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะเปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอนันตรปจจัย
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ที่เกิด
หลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะเปนปจจัยแกปรามาสธรรมและ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม และ ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อนันตรปจจัย
คือ ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่
ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแก วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม ที่เกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย
[๖๘๐] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสย
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแกปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ ฯลฯ
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนาสุขทางกาย ฯลฯ
เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ
ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ถือทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ
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ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยะ
ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย
[๖๘๑] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
ปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ
วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
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ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภความยินดีนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย โดยปุเรชาตปจจัย
[๖๘๒] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ นัย พึงกระทําปจฉาชาต
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย
[๖๘๓] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
กัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงกระทํามูล
เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยกัมมปจจัย
เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
[๖๘๔] ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
วิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย
[๖๘๕] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนปรามาสธรรม ฯลฯ
วาระ ๕ พึงกระทําอยางนี้
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ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๕ นัย
[๖๘๖] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
วิปปยุตตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
[๖๘๗] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกกายนี้ ทีเ่ กิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม
โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ทิฏฐิ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และ
ปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทัยวัตถุ
เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแกปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม และปรามาสธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ปรามาสธรรม และ
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย ปรามาสธรรม และ
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกกายนี้
ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และกพฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และรูปชีวิตนิ ทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
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[๖๘๘] 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
มี " ๓
ในอาเสวนปจจัย
มี " ๙
ในกัมมปจจัย
มี " ๓
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอาหารปจจัย
มี " ๓
ในอินทริยปจจัย
มีวาระ ๓
ในฌานปจจัย
มี " ๓
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๙
ในวิคตปจจัย
มี " ๙
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๘๙] ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย
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ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปุเรชาตปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดย
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสธรรมและธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย
ปจฉาชาตปจจัย
ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม และธรรม
ที่ไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
[๖๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙
[๖๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับ เหตุปจจัย
มีวาระ ๓
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ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓ ฯลฯ
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๓
[๖๙๒] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๕
ปรามาสทุกะ จบ
ปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๓] ปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
อาศัย ปรามัฏฐธรรม ฯลฯ
โลกิยทุกะ ในจูฬนั ตรทุกะฉันใด พึงกระทําปรามัฏฐทุกะฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ปรามัฏฐทุกะ จบ
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
ปฏิจจวาร
[๖๙๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุ
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ฯลฯ
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[๖๙๕] 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 ฯลฯ
ในมัคคปจจัย
มี " ๕
ในสัมปยุตตปจจัย
มี " ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๕
ในอัตถิปจจัย
มี " ๕
ในนัตถิปจจัย
มี " ๒
ในวิคตปจจัย
มี " ๒
ในอวิคตปจจัย
มี " ๕
[๖๙๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
[๖๙๗] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
อารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ตลอดถึง
อสัญญสัตว
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรมและปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรมและมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ฯลฯ
[๖๙๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีวาระ ๕
ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
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ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๓
[๖๙๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับ เหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงนับอยางนี้
[๗๐๐] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย ฯลฯ
มี " ๑
แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปจจยวาร
[๗๐๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธทั้งหลาย ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
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ปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม
และปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย
ฯลฯ
[๗๐๒] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๙
ในอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย
ในอนันตรปจจัย
ในสมนันตรปจจัย
ในสหชาตปจจัย
ในอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย
ในอุปนิสสยปจจัย
ในปุเรชาตปจจัย
ในอาเสวนปจจัย
ในกัมมปจจัย
ในวิปากปจจัย
ในอาหารปจจัย
ในอวิคตปจจัย

มี " ๔
มี " ๙
มี " ๔
มี " ๔
มี " ๙
มี " ๔
มี " ๙
มี " ๔
มี " ๔
มี " ๔
มี " ๙
มี " ๑
มี " ๙ ฯลฯ
มี " ๙
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[๗๐๓] ปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวญ
ิ ญาณ อาศัยจักขายตนะ
กายายตนะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา ที่
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ
[๗๐๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย 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
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย มี " ๓
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓
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[๗๐๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๓
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๙
พึงนับอยางนี้
[๗๐๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร
สังสัฏฐวาร
[๗๐๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
[๗๐๘] ในเหตุปจจัย
มีวาระ ๒
ในอารัมมณปจจัย
มี " ๒
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๒
ในวิปากปจจัย
มี " ๑
ในอวิคตปจจัย
มี " ๒
[๗๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๑
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๒
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ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒
การนับทัง้ สองนอกนี้กด็ ี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้
ปญหาวาร
[๗๑๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
โดยเหตุปจ จัย
พึงกระทํามูล
เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดย
เหตุปจจัย
เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
[๗๑๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ ซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น ราคะ เกิดขึ้น
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะ เกิดขึ้น
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสทีล่ ะแลว ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม พิจารณากิเลส
ที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
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บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้น ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกจิ ฉา
อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
พระอริยะทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ กิเลส
ที่ขมแลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลาย ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน
นั้น ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม โดย
เจโตปริยญาณ
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวญ
ิ ญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
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ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ
แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย
อารัมมณปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลายที่
เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดขึ้น
[๗๑๒] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหหนักแนน ราคะ เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรมให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
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ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ
ที่เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ผล
ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
ใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ราคะที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรมเกิดขึ้น
ที่เปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอธิปติปจ จัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
ฌาน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
[๗๑๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลังๆ อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนัตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย
[๗๑๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย
ฯลฯ เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย
[๗๑๕] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ โมหะ
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ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม แกโมหะ แกความปรารถนา
โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ฯลฯ
บุคคลเขาไปอาศัยโมหะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว ให
ทาน ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โมหะ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ
แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผล
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ
บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ
บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ
ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกราคะ แกมานะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ
โดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ
ฯลฯ ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก เพราะอาศัยศรัทธา ราคะ เกิดขึ้น
เพราะอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ความปรารถนา ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย
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[๗๑๖] ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเทีย่ ง ฯลฯ แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกจิ ฉา อุทธัจจะ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณโดย
ปุเรชาตปจจัย
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกั ขุวิญญาณ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต
ที่เปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น
ที่เปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย
[๗๑๗] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ
[๗๑๘] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย มี ๒ นัย
[๗๑๙] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย โดย
กัมมปจจัย
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ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
พึงถามถึงมูล
เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก
ที่เปนสหชาต ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ที่เปนนานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยกัมมปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นัย
ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๒ นัย
[๗๒๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก ปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย
[๗๒๑] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ โดยอัตถิปจจัย
ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
โดยอัตถิปจจัย
พึงกระทํามูล
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกขนั ธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรมเปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
ซึ่งหทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ทิฏฐิ เกิดขึ้น หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต
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ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปน
ปจจัยแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และ ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย
ที่เปนสหชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจติ ตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และกวฬิงการาหาร
เปนปจจัยแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย
ที่เปนปจฉาชาต ไดแก ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และรูปชีวิตนิ ทรีย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย โดยอัตถิปจจัย
[๗๒๒] ในเหตุปจ จัย
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
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ในอาหารปจจัย
มี " ๔
ในอินทริยปจจัย
มี " ๔
ในฌานปจจัย
มี " ๔
ในมัคคปจจัย
มี " ๔
ในสัมปยุตตปจจัย
มีวาระ ๒
ในวิปปยุตตปจจัย
มี " ๓
ในอัตถิปจจัย
มี " ๗
ในนัตถิปจจัย
มี " ๔
ในวิคตปจจัย
มี " ๔
ในอวิคตปจจัย
มี " ๗
[๗๒๓] ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน
ปจจัยโดยกัมมปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย
อินทริยปจจัย
ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
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ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย เปนปจจัย
โดยอินทริยปจจัย
[๗๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชนสิ สยปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖
ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๗
ในปจจัยทั้งปวง
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๕
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอัตถิปจจัย
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
มี " ๗
ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๔
[๗๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย
กับเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
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ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย
กับ ฯลฯ
มีวาระ ๔
ในปจจัยที่ไมใชอญ
ั ญมัญญปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยทั้งปวง กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๒
ในปจจัยที่ไมใชนตั ถิปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย
กับ ฯลฯ
มี " ๔
[๗๒๖] ในอารัมมณปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๔
ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ
มี " ๕
พึงกระทําอนุโลมมาติกา
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ในอวิคตปจจัย
กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย
มีวาระ ๗
ปรามาสสัมปยุตตทุกะ จบ
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๒๗] ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้ง
ปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรมแตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แต
ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป
ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แต
ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ปรามาสธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม
ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม
และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใช
ปรามาสธรรม และปรามาสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ฯลฯ
วาระทั้งหมดพึงกระทําเหมือนกับปรามาสทุกะ ไมมีแตกตางกัน
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ปญหาวาร
[๗๒๘] ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน
ปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาส
ธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจ จัย
คือ เหตุทงั้ หลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และปรามาสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย โดยเหตุปจจัย
[๗๒๙] ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้ง
ปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
มี ๓ นัย พึงกระทําวาปรารภ เหมือนกับปรามาสทุกะ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น
พิจารณาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส
เกิดขึ้น
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสที่ละแลว ฯลฯ กิเลสที่ขม
แลว ฯลฯ กิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึน้ แลวในกาลกอน ฯลฯ
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จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ตลอดถึงอาวัชชนะ พึงกระทําทั้งหมด
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายที่
เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้ ทิฏฐิ ฯลฯ
ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาส
ธรรม แตไมใชปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม และธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย
คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ
กุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ
จากฌาน ฯลฯ
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธทงั้ หลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แต
ไมใชปรามาสธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ
จักขุเปนตนนัน้ ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เกิดขึน้
ทั้ง ๓ นัยแมนอกนี้ พึงกระทําวาเพราะปรารภ
ทุกะนี้ เหมือนกับปรามาสทุกะ โลกุตตระไมไดในทีใ่ ด ก็ไมพึงกระทําในทีน่ ั้น
ปรามาสปรามัฏฐทุกะ จบ

พระอภิธรรมปฎก เลม ๙ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๓ - หนาที่ 466
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
ปฏิจจวาร
[๗๓๐] ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
ฯลฯ
โลกิยทุกะในจูฬนั ตรทุกะฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน
ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ จบ
อนุโลมทุกปฏฐาน จบ
_____________________

