
พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 1 
                         พระอภิธรรมปฎก    
                           เลม ๘    
                     มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒   
                      ปจฉิมอนุโลมติกปฏฐาน   
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    
                          วิตักกัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓      
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกดิข้ึน ขันธ ๒       
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน    
     [๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
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     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน         
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม              
เกิดข้ึน ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม เกิดข้ึน               
     ในปฏิสนธิขณะ วิตกและกฏัตตารูป อาศัยขันธเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน               
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒           
และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน          
ขันธ ๒ และวติก อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     [๓] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย                
สวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ วิตก และจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจาร            
ธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     [๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ               
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
เกิดข้ึน     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒       
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตกักสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกดิข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน            
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ วจิารและกฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปน        
อวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน              
     [๕] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกดิข้ึน           
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมตัตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน      
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารธรรม               
เกิดข้ึน ขันธ ๒ วิจาร และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     [๖] อวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน         
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกดิข้ึน       
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม              
เกิดข้ึน ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย              
เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกดิข้ึน วจิาร อาศัย    
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภตูรูป ๑ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป      
ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูป ท้ังหลายเกิดข้ึน            
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ      
ขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
     [๗] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป     
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน       
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกดิข้ึน           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน       
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป      
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน        
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     ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน            
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
     [๘] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย                
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๙] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ                
เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน               
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป               
เกิดข้ึน    
     [๑๐] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรมและหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูปอาศัยขันธท่ีเปนสวิตกักสวิจาร    
ธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     อวติักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และ   
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ   
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน   
     [๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตกักวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย               
สวิตักกสวจิารธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป        
อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๑๒] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตกและหทัยวัตถุ เกิดข้ึน        
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมและวิจาร เกิดข้ึน ขันธ ๒        
อาศัยขันธ ๒ และวจิาร เกิดข้ึน    
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน      
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวจิาร เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน           
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐาน    
รูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน       
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป            
เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ วจิาร             
อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน    
     [๑๓] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมตัตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ           
วิจาร เกดิข้ึน ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดข้ึน   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม           
และวจิาร เกิดข้ึน ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ และวจิาร เกิดข้ึน     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวจิาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และ           
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
     [๑๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เกดิข้ึน           
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวติก เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน               
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน            
     [๑๕] สวติกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกดิข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม              
และวิตก เกดิข้ึน ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดข้ึน    
     [๑๖] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทัยวัตถุ เกิดข้ึน     
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ    
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป           
เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก และ                
มหาภูตรูป เกดิข้ึน            
     [๑๗] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และ    
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป      
เกิดข้ึน    
     [๑๘] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒      
เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๑๙] สวติักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ และ       
วิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๒๐] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อารัมมณปจจยั    
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ วิจาร อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
     [๒๑] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตต                
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และวจิาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒       
และวจิาร อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
     [๒๒] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒      
เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒          
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน      
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน    
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน                
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน              
     [๒๓] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทยัวัตถุ            
เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
     [๒๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ                
เกิดข้ึน    
     [๒๕] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจาร   
ธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน   
     [๒๖] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน        
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     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน ขันธ ๒       
อาศัยขันธ ๒ และวจิาร เกดิข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร               
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดข้ึน             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วจิาร อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ            
เกิดข้ึน    
     [๒๗] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตต                
ธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม           
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน   
     [๒๘] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตต   
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน ขันธ ๒           
อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม    
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทัยวัตถุ เกิดข้ึน   
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     ปจจัย ๒ จาํแนกแลวโดยวิธีสาธยาย ปจจัย ๒๔ ท่ีเหลือ พึงจําแนกโดยวิธีนัน้               
     [๒๙] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตต                
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัย       
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกดิข้ึน ขันธ            
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน  เพราะวิปปยุตตปจจยั       
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั             
     คือ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ    
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน หทัยวัตถุ อาศัย       
ขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๐] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน         
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ       
ท้ังหลาย เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ      
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     คือ วิตกและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน วิตก           
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ และ          
วิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั      
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๑] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม    
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั         
     คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ วิตก และจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย และวิตก       
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๒] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัย          
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตต   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกดิข้ึน ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ     
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั             
     คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน วจิาร     
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกดิข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก            
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
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     [๓๓] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน ขันธ         
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จติตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมตัตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม         
เกิดข้ึน ขันธ ๒ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย และวิจาร     
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๔] อวิตกักอวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตต   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน         
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั        
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย       
วิจาร เกดิข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน             
เพราะวิปปยุตตปจจัย หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ    
เกิดข้ึน ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ อาศัยขันธ    
ท้ังหลาย เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดข้ึน วิจาร อาศัยหทัยวตัถุ ๓    
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั มหาภูตรูป    
อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดข้ึน จติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูป        
เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะ      
วิปปยุตตปจจยั         
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     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย                
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ         
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั        
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั             
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัย         
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย      
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั   
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     [๓๕] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวติักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกดิข้ึน           
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน       
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป      
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั         
กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย     
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     ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน    
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน       
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ                
เกิดข้ึน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั        
     [๓๖] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัย               
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย              
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย และวติกอาศัยหทัยวตัถุ เกิดข้ึน เพราะ      
วิปปยุตตปจจยั กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย   
     [๓๗] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ                
เกิดข้ึน วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     อวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     [๓๘] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตกักสวิจาร   
ธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย     
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวติักกสวจิาร    
ธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน เพราะวปิปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน     
เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั             
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และ   
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย              
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน วิตก อาศัยหทัยวัตถุ    
เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒          
และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน เพราะวปิปยุตตปจจยั         
     [๓๙] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม    
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป        
อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธและวิตก อาศัย      
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะ        
วิปปยุตตปจจยั     
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     [๔๐] สวิตกักสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักก    
อวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร   
ธรรม เกิดข้ึน                
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน ขันธ ๒       
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั      
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน      
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย   
     อวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม   
เกิดข้ึน    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน เพราะ     
วิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม วิจาร และมหาภูตรูป    
เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกดิข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย      
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร       
เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย และวิจาร เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย               
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป            
เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน              
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยวิตก           
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั     
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     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน       
วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
     [๔๑] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน       
กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป    
อาศัยวิตก เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตกักวจิารมัตต   
ธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย     
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ           
วิจาร เกดิข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยขันธท้ังหลาย และวิจาร เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม           
และวจิาร เกิดข้ึน ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป     
อาศัยขันธ และวิจาร เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย     
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวจิาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม               
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ วิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     [๔๒] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ อวิตกักวจิารมัตตธรรม               
เกิดข้ึน ฯลฯ    
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน ขันธ ๒           
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั      
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั               
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม    
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน               
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกดิข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     [๔๓] สวติกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และ              
วิตก เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะ        
วิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ และวิตก เกดิข้ึน เพราะวปิปยุตตปจจยั             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั               
กฏัตตารูป อาศัยขันธและวติก เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย    
     [๔๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม วิตก และ              
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
เพราะวิปปยุตตปจจยั           
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารมัตตธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ                
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป              
เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ และวติก เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย    
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     ในปฏิสนธิขณะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธและวิตก เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     [๔๕] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม วิตก และ              
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม วิตก และ          
มหาภูตรูป เกดิข้ึน ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป     
อาศัยขันธและวิตก เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจัย              
     [๔๖] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ          
เพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจยั       
     [๔๗] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๓๗     
     ในอารัมมณปจจยั                         มี  "   ๒๑     
     ในอธิปติปจจัย                           มี  "   ๒๓    
     ในอนันตรปจจัย                          มี  "   ๒๑     
     ในสมนันตรปจจัย                         มี  "   ๒๑     
     ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๓๗      
     ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๒๘    
     ในนิสสยปจจัย                           มี  "   ๓๗     
     ในอุปนิสสยปจจยั                         มี  "   ๒๑    
     ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๑๑     
     ในอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๑๑      
     ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๓๗     
     ในวิปากปจจัย                           มี  "   ๓๗     
     ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจยั    
     ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย                  มี  "   ๓๗     
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     ในสัมปยุตตปจจัย                         มีวาระ  ๒๑    
     ในวิปปยุตตปจจัย                         มี  "   ๓๗    
     ในอัตถิปจจัย                            มี  "   ๓๗    
     ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๒๑    
     ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๒๑     
     ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๓๗     
     ในอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย               มี  "   ๒๑ ฯลฯ    
     ในกุสลัตติกะทานนับไวอยางไร พึงนบัอยางนั้น          
                       อนุโลมปฏฐาน จบ    
                         ---------    
                         ปจจนยีปฏฐาน    
     [๔๘] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชเหตุปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดข้ึน           
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ซ่ึงสหรคตดวยอุทธัจจะ   
อาศัยขันธท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดข้ึน    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
เหตุปจจยั    
     คือ วติก อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกดิข้ึน   
     ในอเหตุปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใช               
เหตุปจจยั     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดข้ึน      
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๙] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ซ่ึงเปน         
อเหตุกะ เกดิข้ึน ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ        
เกิดข้ึน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ            
เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกดิข้ึน ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๕๐] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม    
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม             
ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดข้ึน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
     [๕๑] สวติกักสวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยั                
ท่ีไมใชเหตุปจจัย           
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกดิข้ึน   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกิดข้ึน โมหะ             
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยวิตก ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคต       
ดวยอุทธัจจะ เกิดข้ึน          
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     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
เหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกดิข้ึน    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกดิข้ึน        
     [๕๒] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ        
เกิดข้ึน    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก              
เกิดข้ึน    
     [๕๓] อวติกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชเหตุปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ เกิดข้ึน ขันธ ๑    
อาศัยขันธ ๓ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน มหาภตูรูป ๓ อาศัยมหาภตูรูป ๑          
เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน พาหิรรูป       
อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย             
มหาภูตรูป เกดิข้ึน            
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุ           
ปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
เหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน     
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     [๕๔] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน         
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๕๕] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป         
เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวตัถุ          
เกิดข้ึน    
     [๕๖] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม    
อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกดิข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวตัถุ          
เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน   
     [๕๗] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และ             
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน    
     อวิตักกวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน            
เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และหทัยวตัถุ          
เกิดข้ึน     
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     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน               
เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ            
มหาภูตรูป เกดิข้ึน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม        
และมหาภูตรูป เกิดข้ึน         
     [๕๘] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และ             
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ี     
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน   
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และ   
อวิตักกวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วติก อาศัยขันธท่ีเปนสวติักกวจิารธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน         
     [๕๙] สวิตกักสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม    
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุ            
ปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม         
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป        
อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๖๐] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ          
เกิดข้ึน     
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     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป เกดิข้ึน ใน                
อเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๖๑] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก และ   
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๖๒] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตต   
ธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย               
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะและวิตก เกิดข้ึน       
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวติก เกิดข้ึน    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกดิข้ึน โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต        
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก เกดิข้ึน        
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และวิตก        
เกิดข้ึน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๖๓] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ซ่ึง             
เปนอเหตุกะ และวิตก เกิดข้ึน ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก               
เกิดข้ึน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     [๖๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม   
วิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกดิข้ึน                
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ    
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ            
วิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๖๕] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม   
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         
     คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก            
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน กฏัตตารูป           
อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน    
     [๖๖] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชอารัมมณปจจยั           
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ          
กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน       
     [๖๗] อวติกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยั                
ท่ีไมใชอารัมมณปจจยั        
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐาน      
รูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน       
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน                
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน          
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     [๖๘] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชอารัมมณปจจยั           
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน จติตสมุฏฐานรูป        
อาศัยวิจาร เกดิข้ึน           
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน กฏัตตารูป         
อาศัยวิจาร เกดิข้ึน หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป        
อุตุสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภตูรูป ๑ ฯลฯ    
     สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ               
     [๖๙] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป               
เกิดข้ึน    
     [๗๐] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร เกิดข้ึน           
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรปู เกิดข้ึน                
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน              
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร ฯลฯ            
กฏัตตารูป ฯลฯ   
     [๗๑] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน ใน            
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
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     [๗๒] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน          
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ฯลฯ    
     [๗๓] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชอธิปติปจจัย ฯลฯ มี ๗ นัย    
     [๗๔] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
ปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม      
เกิดข้ึน ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๒ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยั    
ท่ีไมใชอธิปติปจจัย         
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
อธิปติปจจัย   
     คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก      
เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยวิตักกวจิารมัตตธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย             
วิตก เกิดข้ึน   
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
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     คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม            
ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน        
     [๗๕] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัย   
ท่ีไมใชอธิปติปจจัย         
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน    
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใช               
อธิปติปจจัย   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
อธิปติปจจัย   
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน ขันธท่ีเปน           
อวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน      
     อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม มี ๗ นัย    
     [๗๖] อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และอวติักกอวจิารธรรม ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย ฯลฯ เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม      
และวจิาร เกิดข้ึน อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร ฯลฯ     
     [๗๗] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัย   
ท่ีไมใชอนันตรปจจัย เพราะปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั เพราะปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญ     
ปจจัย เพราะปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เหมือนกับปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั      
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     [๗๘] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชปุเรชาตปจจัย มี ๗ นัย    
     [๗๙] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
ปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ฯลฯ    
     สวิตักกวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใช             
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกิดข้ึน ฯลฯ   
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ วจิาร อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดข้ึน ใน       
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิด                
ข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกดิข้ึน       
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารมัตตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๘๐] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชปุเรชาตปจจัย        
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     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ อาศัยขันธท่ี       
เปนอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช                
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ     
ฯลฯ    
     [๘๑] อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม และอวติักกอวจิารธรรม ฯลฯ มี ๗ นัย    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมและวิจาร เกดิข้ึน     
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมตัตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ในท่ีมีปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัยเปนมูล ท่ีเปนสุทธิกอรูปภูมิ กระทํา    
อยางไร อรูปภมิูท้ังหลาย พึงกระทําอยางนัน้   
     เพราะปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย เพราะปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   
     [๘๒] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
ปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจัย    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ    
     [๘๓] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชอาเสวนปจจัย          
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     คือ อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ    
     [๘๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชกัมมปจจัย              
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
     [๘๕] อวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
ปจจัยท่ีไมใชกมัมปจจัย     
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกดิข้ึน    
     [๘๖] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชกัมมปจจัย              
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน        
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอาวิตกักวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน    
     [๘๗] อวติกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร                
ธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจยั               
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และ       
วิจาร เกดิข้ึน                
     [๘๘] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชกมัมปจจัย     
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     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมและวิตก          
เกิดข้ึน    
     [๘๙] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชวิปากปจจัย ฯลฯ เพราะปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย ฯลฯ    
     คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ        
     เพราะปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั ฯลฯ   
     คือ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป            
     สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ฯลฯ    
     เพราะปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย ฯลฯ    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป   
     อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ             
     (ในหมวดแหงปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั เปนมูล พึงทําใหเหมือนกับปจจัยท่ีไมใช      
ปุเรชาตปจจัย โดยประกอบอวิตักกวิจารมตัตะเขากับวิบาก อีกประการหนึ่ง พึงแสดงวิบาก โดย      
ประกอบอวิตกักวจิารมัตตะ กับอวิตักกวจิารมัตตะ)               
     เพราะปจจยัท่ีไมใชมัตตปจจัย เพราะปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั    
     [๙๐] ฯลฯ เพราะปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ        
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒        
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ วิตก อาศัยขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม    
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชวปิปยุตตปจจยั    
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     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
ขันธ ๒ และวติก อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน    
     [๙๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยั             
ท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย       
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒     
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน         
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ วจิาร อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน   
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมตัตธรรม   
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชวปิปยุตตปจจยั   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ เกดิข้ึน             
     [๙๒] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชวิปปยุตตปจจัย          
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒        
อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สําหรับพวกอสัญญสัตว อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใช            
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยวิจาร เกิดข้ึน    
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     [๙๓] อวติกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร                
ธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย           
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร             
เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดข้ึน             
     [๙๔] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม                
เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ีไมใชวปิปยุตตปจจยั   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน        
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวติก เกิดข้ึน    
     [๙๕] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจัยท่ี                
ไมใชนัตถิปจจัย เพราะปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย            
     [๙๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย         มีวาระ  ๓๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "    ๗    
           "    อธิปติปจจัย             มี  "   ๓๗         
           "    อนันตรปจจัย            มี  "    ๗          
           "    สมนันตรปจจยั           มี  "    ๗          
           "    อัญญมัญญปจจัย           มี  "    ๗         
           "    อุปนิสสยปจจัย           มี  "    ๗         
           "    ปุเรชาตปจจัย           มี  "   ๓๗          
           "    ปจฉาชาตปจจัย          มี  "   ๓๗          
           "    อาเสวนปจจยั           มี  "   ๓๗           
           "    กัมมปจจัย              มี  "    ๗          
           "    วิปากปจจยั             มี  "   ๒๐          
           "    อาหารปจจยั            มี  "    ๑           
           "    อินทริยปจจยั            มี  "    ๑          
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     ในปจจยัท่ีไมใช ฌานปจจัย             มีวาระ   ๑     
           "    มัคคปจจัย              มี  "   ๓๓          
           "    สัมปยุตตปจจยั           มี  "    ๗         
           "    วิปปยุตตปจจยั           มี  "   ๑๑         
           "    นัตถิปจจัย              มี  "    ๗         
           "    วิคตปจจัย              มี  "   ๗๙          
     พึงนับเหมือนอยางการนบัปจจนยีปฏฐาน ในกุสลัตติกะ      
                       ปจจนยีปฏฐาน จบ    
     [๙๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กบัเหตุปจจยั มีหัวขอปจจัย ๗ ฯลฯ               
     พึงนับเหมือนอยางการนบัอนุโลมปจจนียปฏฐาน ในกุสลัตติกะ    
     [๙๘] ในอารัมมณปจจยั กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั มีหัวขอปจจัย ๑๔ ฯลฯ              
     พึงนับเหมือนอยางการนบัอนุโลมปจจนียปฏฐาน ในกุสลัตติกะ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
     แมสหชาตวาร ก็พึงแจกเชนเดียวกับปฏิจจวาร               
                         ----------    
                          ปจจยวาร    
     [๙๙] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ อาศัย             
ขันธ ๒ เกิดข้ึน ฯลฯ มี ๗ นยั    
     อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร    
     [๑๐๐] อวิตกักอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน         
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวจิาร เกิดข้ึน     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน วิจาร             
อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน       
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม ฯลฯ        
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิาร    
มัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
     [๑๐๑] สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย       
มหาภูตรูป เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวจิาร เกิดข้ึน ขันธ      
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิด    
ข้ึน วิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกดิข้ึน ขันธท่ีเปน     
อวิตักกวิจารมตัตธรรมและวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม อวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ           
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ          
ขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม อวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม อาศัย    
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป     
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     [๑๐๒] สวติักกสวจิารธรรม อาศัยสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม   
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ        
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม   
เกิดข้ึน    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ อันเปนไปแลวในอุทาหรณวา พงึกระทําใหไดหัวขอปจจัย ๗             
     [๑๐๓] สวติักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร-   
ธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ            
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร   
ธรรม เกิดข้ึน                
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดข้ึน ขันธ        
๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวตัถุ เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร               
เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ           
เกิดข้ึน    
     อวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวติกักอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดข้ึน       
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรปู เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป     
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อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน วิจาร อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ           
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน            
     ในปฏิสนธิขณะ มีวาระ ๔ เหมือนอยางนี้   
     [๑๐๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตต   
ธรรม และอวตัิกกอวจิารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐาน       
รูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ   
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ           
วิจาร เกดิข้ึน ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมและหทัยวัตถุ เกิดข้ึน จิตตสมุฏ    
ฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมและมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธ ๓ และวจิาร อาศัย    
ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ฯลฯ    
     ปจจัยสงเคราะหท้ังสอง ท่ีเหลือพึงแจกปวัตติปฏิสนธิใหพิสดาร    
                         เหตุปจจยั จบ    
     ผูท่ีเขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจยวารใหพิสดาร         
     พึงนับเหมือนอยางการนบัปฏิจจวาร    
     ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓๗    
     ในปุเรชาตปจจัย กับอาเสวนปจจัย มีวาระ ๒๑              
     นี้เปนความแปลกกัน ในปจจัยวารนี้    
     [๑๐๕] ในปจจนยีปฏฐาน ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓๓ พึงยก            
โมหะท้ัง ๗ ข้ึน ในฐานะท้ัง ๗    
     เฉพาะในบทท่ีเปนมูล ในปจจัยท่ีใชอารัมมณปจจยั พงึยกจิตตสมุฏฐานรูปท้ัง ๗ ข้ึน       
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     วาระท้ัง ๗ มีสวิตักกสวจิารธรรม เปนมูล พึงแจกกับปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย          
     [๑๐๖] อวติกักวจิารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
ปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม      
เกิดข้ึน ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ    
ขณะ ฯลฯ    
     อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ    
     พึงกระทํา วาระท้ัง ๕ เหมือนอยางในปฏิจจวาร              
     [๑๐๗] อวติักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
     คือ อธิปติธรรม ท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เกิด      
ข้ึน ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก        
เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน    
     ในปฏิสนธิขณะ อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ        
ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ฯลฯ               
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ           
     คือ ขันธาธิบดี ซ่ึงเปนสวติักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ          
ขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักอวจิารธรรม ฯลฯ        
     อธิปติธรรม ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน อธิปติธรรม ท่ีเปน           
อวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร    
ซ่ึงเปนวิบาก เกิดข้ึน ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทยัวัตถุ เกิดข้ึน    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ     
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     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกดิข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป             
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม    
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร ซ่ึงเปนวบิาก      
เกิดข้ึน ขันธท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรมซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน วิตก อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน จิตตสมุฏฐานรูป        
อาศัยมหาภูตรูป เกิดข้ึน ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร อาศัย     
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ    
     ปจจัยสงเคราะหท่ี ๑ นี้ พงึแจกใหสมบูรณ              
     [๑๐๘] สวติักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร   
ธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ            
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกดิข้ึน ฯลฯ   
     อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ      
วิจาร เกดิข้ึน อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม    
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก      
และวจิาร เกิดข้ึน ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และ      
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     พึงแจกหวัขอปจจัยท้ัง ๕    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ยอมมาถึงในท่ีใด พึงแจกวิบากในท่ีนัน้    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจจยัท่ีมีอธิปติปจจัย เปนมูล พึงแจก วาระ ๓๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัยก็ดี ปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัยก็ดี ปจจัยท่ีไมใช    
อัญญมัญญปจจัยกด็ี ปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยักด็ี มีวาระ ๗ และเฉพาะรูปภูมิเทานั้น     
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย มีวาระ ๓๗ เชนเดยีวกับปจจนยีปฏฐานในปฏิจจวาร         
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย มีวาระ ๓๗              
     แมในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย ก็เชนเดียวกนั        
     แมอวิตกักวิจารมัตตธรรม ยอมมาในท่ีใด พึงแจกวิบากในท่ีนั้น    
     [๑๐๙] สวติักกสวจิารธรรม อาศัยสวิตกักสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ี               
ไมใชกัมมปจจัย              
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
     อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ฯลฯ               
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ   
     อาศัยอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ   
     พึงแจกใหบริบูรณ        
     สวิตักกสวจิารธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทัยวัตถุ เกิดข้ึน ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกดิข้ึน เจตนาท่ีเปนอวิตักก        
วิจารมัตตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ เกิดข้ึน     
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     [๑๑๐] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และ             
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน            
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ   
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม   
ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และ       
วิจาร เกดิข้ึน เจตนาท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ    
หทัยวัตถุ เกิดข้ึน            
     สวิตักกสวจิารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ   
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
     [๑๑๑] สวิตกักสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม   
และอวิตกักอวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก         
และหทัยวัตถุ เกิดข้ึน         
     [๑๑๒] ในปจจัยท่ีไมใชวปิากปจจยั พึงแจกหัวขอปจจัย ๓๗    
     ปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจยั ปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั ปจจยัท่ีไมใชฌานปจจยั ปจจัย    
ท่ีไมใชมัคคปจจัย ปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย ปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย ปจจยัท่ีไมใชนัตถิ    
ปจจัย ปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจยั พึงแจกใหพสิดาร            
     [๑๑๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั       มีวาระ  ๓๓     
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี  "    ๗     
        "  อธิปติปจจัย                 มี  "   ๓๗      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 47 
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย ในปจจัยท่ีไมใชอัญญ    
มัญญปจจัย ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย มีวาระ ๗        
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวน    
ปจจัย มีวาระ ๓๗             
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             มีวาระ  ๑๑     
        "       วิปากปจจยั            มี  "   ๓๗           
        "       อาหารปจจยั           มี  "    ๑            
        "       อินทริยปจจยั           มี  "    ๑          
        "       ฌานปจจยั             มี  "    ๑            
        "       มัคคปจจัย             มี  "   ๓๑           
        "       สัมปยุตตปจจยั          มี  "    ๗          
        "       วิปปยุตตปจจยั          มี  "   ๑๑          
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             มีวาระ   ๗    
        "       วิคตปจจัย             มี  "    ๗           
                         ปจจยวาร จบ    
     แมนิสสยวาร ก็ไมตางกัน    
                         ----------    
                          สังสัฏฐวาร    
     [๑๑๔] สวติักกสวจิารธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒            
คลุกเคลากับขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับสวติักกสวจิารธรรม ฯลฯ    
     คือ วิตก คลุกเคลากับขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
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     สวิตักกสวจิารธรรม และอวิตักกวิจารมตัตธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจาร   
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และวิตกคลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลา    
กับขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๑๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวจิารมัตตธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลากบั     
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม คลุกเคลากับวิตก เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
     อวิตักกอวจิารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ    
     คือ วิจาร คลุกเคลากับขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร คลุกเคลากับขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม    
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารมัตต              
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และวจิาร คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เกิดข้ึน        
ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
     อวิตักกอวจิารธรรม คลุกเคลากับอวิตักกวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒         
คลุกเคลากับขันธ ๒ เกดิข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม  คลุกเคลากับอวติักกอวจิารธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม คลุกเคลากับวจิาร    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับวิจาร      
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     อวิตักกวิจารมัตตธรรม คลุกเคลากับอวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิาร               
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒         
คลุกเคลากับขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตกักสวจิารธรรม คลุกเคลากับสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ขันธ ๒             
คลุกเคลากับขันธ ๒ และวิตก เกิดข้ึน ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     ผูท่ีเขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจยัท้ังปวงใหพิสดาร    
     [๑๑๖] ในเหตุปจจยั มีหวัขอปจจัย ๑๑   
     ในอารัมมณปจจยั ในอธิปติปจจัย ในอนันตรปจจยั ในสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย          
ในอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจยั ในอุปนิสสยปจจัย ในปุเรชาตปจจยั ในอาเสวนปจจัย            
ในกัมมปจจัย ในวิปากปจจยั ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย         
ในสัมปยุตตปจจัย ในวิปปยตุตปจจัย ในอัตถิปจจัย ในนัตถิปจจัย ในวคิตปจจัย ในอวิคตปจจยั    
ในปจจยัท้ังปวง (ท่ีกลาวมานี)้ มีวาระ อยางละ ๑๑           
                       อนุโลมปฏฐาน จบ    
     ผูมีปญญา พึงแจกปจจนยีปฏฐาน    
     [๑๑๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั        มีวาระ  ๖     
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๑๑    
          "     ปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๑๑           
          "     ปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๑๑           
          "     อาเสวนปจจยั           มี  "  ๑๑            
          "     กัมมปจจัย              มี  "   ๗         
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     ในปจจยัท่ีไมใช วิปากปจจัย            มีวาระ ๑๑     
           "    ฌานปจจยั              มี  "   ๑            
           "    มัคคปจจัย              มี  "   ๖           
           "    วิปปยุตตปจจยั           มี  "  ๑๑          
                       ปจจนยีปฏฐาน จบ    
     วาระแมท้ังสอง นอกนี้ กพ็ึงแจกใหพิสดาร                
     แมสัมปยตุตวาร ก็พึงแจกใหพิสดาร    
                        สังสัฏฐวาร จบ    
                         ---------    
                          ปญหาวาร    
     [๑๑๘] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ โดยเหตุปจจยั ใน         
 ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๑๑๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยเหตุ   
ปจจัย    
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ        
ฯลฯ    
     [๑๒๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป โดยเหตุปจจยั           
ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป โดยเหตุปจจัย            
     [๑๒๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยเหตุปจจยั     
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป        
โดยเหตุปจจยั    
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     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ             
กฏัตตารูป โดยเหตุปจจยั       
     [๑๒๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยเหตุปจจยั     
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตกักสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย             
เหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และกฏัตตารูป             
โดยเหตุปจจยั   
     [๑๒๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและวิตก โดยเหตุ          
ปจจัย ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ             
วิตก โดยเหตปุจจัย            
     [๑๒๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยเหตุปจจยั     
     คือ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ วิตก และจิตตสมุฏ        
ฐานรูป โดยเหตุปจจัย         
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ วิตก            
และกฏัตตารูป โดยเหตุปจจยั    
     [๑๒๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยเหตุ                
ปจจัย    
     คือ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ โดยเหตุปจจยั          
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     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ โดย          
เหตุปจจยั    
     [๑๒๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยเหตุ   
ปจจัย    
     คือ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวจิาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย         
เหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวิจาร และกฏัตตารูป         
โดยเหตุปจจยั   
     [๑๒๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ    
อวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ วจิาร และจิตต        
สมุฏฐานรูป โดยเหตุปจจยั     
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ วจิาร        
และกฏัตตารูป โดยเหตุปจจยั    
     [๑๒๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป        
โดยเหตุปจจยั   
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ             
กฏัตตารูป โดยเหตุปจจยั       
     [๑๒๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
พิจารณากุศลกรรมท่ีตนส่ังสมไวในกอน ออกจากฌาน ท่ีมีวิตก วิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ          
ออกจากผล พจิารณาผล    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 53 
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลว พิจารณากิเลสท่ีขมไดแลว รูกิเลสท่ีเคย      
เกิดแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง        
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น มีราคะ โทมนัส       
เกิดข้ึน เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน    
     [๑๓๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น วิตก เกิดข้ึน พจิารณากุศลกรรมท่ีตนไดส่ังสมไวในกอน ออกจาก        
ฌานท่ีมีวิตก วจิาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภกศุลนั้น               
วิตก เกิดข้ึน   
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีตนละแลว พิจารณากิเลสท่ีตนขมไวไดแลว รูกิเลส     
ท่ีเคยเกดิแลวในกอน พจิารณาเหน็ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง     
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น วิตก เกิดข้ึน       
เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม วิตก เกิดข้ึน       
     [๑๓๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจติ มีวิตก มีวิจาร โดย                
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติ         
ญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั       
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ขันธท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เกิดข้ึน       
     [๑๓๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย     
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     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน พจิารณากุศลกรรม     
ท่ีตนส่ังสมไวในกอน ออกจากฌาน ท่ีมีวติก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล              
พิจารณาผล เพราะปรารภกศุลนั้น ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน               
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีตนละแลว พิจารณากิเลสท่ีขมไดแลว รูกิเลส          
ท่ีเคยเกดิแลวในกอน พจิารณาเหน็ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง     
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธท่ีเปน        
สวติักกวิจารธรรม เกิดข้ึน     
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก        
เกิดข้ึน    
     [๑๓๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลออกจากฌาน ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล               
พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น วิตก เกิดข้ึน พจิารณาเหน็ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจาร     
มัตตธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม             
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น วิตก เกิดข้ึน            
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     [๑๓๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย    
     คือ บุคคลออกจากฌาน ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ    
ออกจากผล พจิารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกดิข้ึน            
พิจารณาเห็นขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข     
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น มีราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน     
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     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจาร        
ธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ            
     [๑๓๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย    
     คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจติ ไมมีวิตก มีเพียงวจิาร โดย        
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุส         
สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม     
เกิดข้ึน    
     [๑๓๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ออกจากผล    
พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน         
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเท่ียง        
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธท่ีเปน        
สวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม     
และวิตก เกดิข้ึน              
     [๑๓๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรมและวิจาร โดย              
อารัมมณปจจยั    
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     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ รูจิตของบุคคลผูมีความพรอม        
เพรียงดวยจิต ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ดวยเจโตปริยญาณ          
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ ฯลฯ   
     โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก            
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม       
เกิดข้ึน    
     [๑๓๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก ไมมีวจิารแลว ฯลฯ ออกจากมรรค               
ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน        
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภ ูแกโวทาน แกมรรค           
ท่ีมีวิตก มีวิจาร แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั        
     บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยนิดี     
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ มีราคะ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
หทัยวัตถุ ขันธท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปน    
อนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น มีราคะ โทมนัส เกิดข้ึน      
เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม และวิจาร ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม            
เกิดข้ึน ฯลฯ    
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     [๑๓๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากฌาน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ                
ออกจากผล พจิารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนัน้ วิตกเกิดข้ึน    
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผลท่ีเปน   
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก โดยอารัมมณปจจยั               
     บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจกัขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ ขันธท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และ        
วิจาร โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ     
ปรารภจักขุเปนตนนั้น วิตก เกิดข้ึน    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิจารธรรม และวิจาร วิตก เกิดข้ึน    
     [๑๔๐] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวจิาร          
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมและวิจาร โดย           
อารัมมณปจจยั   
     [๑๔๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ               
ออกจากผล พจิารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจาระ และวิตก เกิดข้ึน       
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภ ูแกโวทาน และวิตก           
ฯลฯ แกมรรค มีวิตก มีวิจาร และวิตก แกผล มีวิตก มีวจิารและวิตก แกอาวัชชนะ                
และวิตก โดยอารัมมณปจจยั      
     บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงจกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาเพราะ          
ปรารภจักขุนัน้ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจาระ และวิตก เกดิข้ึน    
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     บุคคลพิจารณาเห็นซ่ึงโสตะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท่ีเปน    
อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เพราะปรารภ        
โสตะเปนตนนั้น ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     [๑๔๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม    
เกิดข้ึน    
     [๑๔๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมและวิจาร วิตก เกิดข้ึน   
     [๑๔๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรมเปนปจจยัแกอวิตักกวจิาร            
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก           
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร ขันธท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม    
เกิดข้ึน    
     [๑๔๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย        
     คือ เพราะปรารภขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจาร    
ธรรมและวิตก เกิดข้ึน         
     [๑๔๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
เกิดข้ึน     
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     [๑๔๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก วิตก เกิดข้ึน    
     [๑๔๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิ       
วาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม        
เกิดข้ึน    
     [๑๔๙] สวตัิกกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย        
     คือ เพราะปรารภขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจาร       
ธรรม และวิตก เกิดข้ึน        
     [๑๕๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอธิปติปจจยั               
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว               
พิจารณากุศลกรรมนั้น กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน พจิารณากุศลกรรมท่ีตนส่ังสมดีแลว      
ในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค             
พิจารณามรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี              
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม กระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนน      
เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน มีราคะ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแก          
สัมปยตุตขันธ โดยอธิปติปจจัย     
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     [๑๕๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม   
แลวพิจารณากศุลกรรมนั้น กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นให         
เปนอารมณอยางหนักแนน วติก เกิดข้ึน    
     บุคคลพิจารณากุศลกรรมท่ีตนส่ังสมไวดีแลวในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนัก           
แนน ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ กระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ออกจากมรรค              
ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตน               
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดข้ึน                
     บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมกระทําใหเปนอารมณ        
อยางหนกัแนน เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนวิตก เกิดข้ึน   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติท่ีเปนสวิจาระ เปนปจจัยแกวิตก โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๕๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน           
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๕๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจาร             
ธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน          
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม               
เปนปจจยัแกวติก และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย         
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     [๑๕๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม   
แลวพิจารณากศุลกรรมนั้นกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน      
อารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดข้ึน    
     บุคคลพิจารณากุศลกรรมท่ีตนส่ังสมไวดีแลวในกอน กระทําใหเปนอารมณอยางหนัก           
แนน ออกจากฌาน มีวิตก มีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล    
กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน        
ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน              
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน ซ่ึงขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม กระทําใหเปน         
อารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตักก    
สวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแก          
สัมปยุตตขันธ และวิตก โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๖] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม อวิตักกวจิาร   
มัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย              
     มี อยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอธิปติ              
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคล ออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร ฯลฯ               
ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทํา              
ฌานนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดข้ึน   
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     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมและวิตก กระ       
ทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน วิตก เกิดข้ึน   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแก        
สัมปยุตตขันธ โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร          
ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนน    
เพราะกระทําฌานเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดข้ึน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิตก       
กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธและวิตกนั้น ใหเปนอารมณอยางหนัก         
แนน มีราคะ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๕๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอธิปติ              
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปน       
ปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย            
     [๑๖๐] อวติกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม            
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และวิจาร และจติตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๖๑] อวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลออกจากฌาน ไมมีวิตก มีเพียงวิจาร          
ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยางหนกัแนน เพราะ           
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กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก       
เกิดข้ึน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม กระทําให      
เปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําขันธ และวิตกนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน            
ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เกิดข้ึน              
     [๑๖๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค แกผลท่ีเปนอวิตักก           
อวจิารธรรม และวิจาร โดยอธิปติปจจัย    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแก          
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย             
     [๑๖๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากฌาน ไมมีวิตก            
ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง   
หนักแนน เพราะกระทําฌาน เปนตนนัน้ ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท่ีเปนสวิตักก        
สวิจารธรรม เกิดข้ึน          
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นพิพาน                
เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล ท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม โดยอธิปติปจจัย       
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจกัษุ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน          
เพราะกระทําจกัษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงโสตะ ซ่ึงฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง              
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หทัยวตัถุ ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร กระทําใหเปนอารมณ     
อยางหนกัแนน เพราะกระทําโสตะ เปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ทิฏฐิ            
เกิดข้ึน     
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     [๑๖๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก           
ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง   
หนักแนน เพราะกระทําฌานเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน วติก เกิดข้ึน   
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นพิพาน                
เปนปจจยัแกมรรค แกผล ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจกัษุ ฯลฯ ขันธท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม        
และวจิาร กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําโสตะ เปนตนนั้นใหเปนอารมณ          
อยางหนกัแนน วิตก เกิดข้ึน    
     [๑๖๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกนิพพาน เปนปจจัยแกมรรคแกผล ท่ีเปน           
อวิตักกวิจารมตัตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๖๖] อวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติไดแก พระอริยะท้ังหลาย ออกจากฌาน ไมมีวิตก            
ไมมีวิจาร ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล กระทําใหเปนอารมณอยาง   
หนักแนน เพราะกระทําฌาน เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตกัก         
สวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน นพิพาน                
เปนปจจยัแกโคตรภู โวทาน และวิตก แกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก แกผล          
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอธิปติปจจัย            
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจกัษุ กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ      
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     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม    
และวจิาร กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน เพราะกระทําจักษุ โสตะ เปนตนนั้น ใหเปน         
อารมณอยางหนักแนน ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน    
     [๑๖๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจาร              
ธรรม โดยอธิปติปจจัย          
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน         
เพราะกระทําขันธท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน            
     [๑๖๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก วิตก เกิดข้ึน เพราะกระทําขันธท่ีเปน           
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
     [๑๖๙] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจยั         
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมและวิตก           
 เกิดข้ึน เพราะกระทําขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
     [๑๗๐] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เกิดข้ึน         
เพราะกระทําขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                
     [๑๗๑] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก วิตก เกิดข้ึน เพราะกระทําขันธท่ีเปน           
สวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
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     [๑๗๒] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอธิปติปจจยั         
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก          
เกิดข้ึน เพราะกระทําขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน       
     [๑๗๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจยั               
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักก      
สวิจารธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยั               
แกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม         
มรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกผล ท่ีเปนสวิตักกสวิจารมตัตธรรม ผลท่ีเปน       
สวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อนุโลม เปนปจจัยแกผล        
สมาบัติ ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจัย           
     [๑๗๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกท่ีเกิดหลังๆ โดย      
อนันตรปจจยั   
     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวติักกวจิารมัตต    
ธรรม ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ    
วิตก บริกรรมแหงฌาน ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมเปนปจจัยแกฌาน ท่ีเปนอวิตกักวจิาร       
มัตตธรรม โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โวทาน เปนปจจยัแกมรรค      
 ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม     
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๗๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจยั               
     คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย     
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     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม    
และวจิาร โดยอนันตรปจจยั      
     ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และ       
วิจาร    
     บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจยัแกทุติยฌาน โดยอนันตรปจจยั บริกรรมแหงตติย           
ฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรม   
แหงวิญญาณญัจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญา   
นาสัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรม              
แหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงปุพเพนวิาสานุสสติ              
ญาณ ยถากัมมุปคญาณ อนาคตังสญาณ ฯลฯ    
     โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจัย           
     โวทาน เปนปจจยัแกมรรค ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจัย            
     อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนนัตร           
ปจจัย    
     [๑๗๖] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนอวิตักกวจิาร    
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย    
     ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม       
และวจิาร โดยอนันตรปจจยั      
     บริกรรมแหงฌานท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกฌาน ท่ีเปนอวิตกักวจิาร      
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย    
     โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เปน     
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ปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ี      
เปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจยั           
     [๑๗๗] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอนันตรปจจยั     
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักก      
สวิจารธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิตก โดยอนนัตรปจจัย             
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู และวิตก อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก   
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เปนปจจยัแกมรรคท่ี       
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก มรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกผลท่ีเปน         
สวิตักกสวจิารธรรม และวิตก ผลท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนสวิตักก       
สวิจารธรรม และวิตก อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก         
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๗๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอนันตร              
ปจจัย    
     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรมท่ี    
เกิดหลังๆ มรรคท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม      
ผลท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๗๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตร           
ปจจัย    
     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจาร    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย        
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     ภวังคจติท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจยั            
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม       
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๘๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกวิจารท่ีเกิดหลังๆ      
โดยอนันตรปจจัย               
     จุติจิต ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตกัก    
อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจยั    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตกัก        
อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๘๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนอวติักกวจิาร    
มัตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     มรรคท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ       
วิจาร โดยอนนัตรปจจัย         
     ผลท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และ        
วิจาร โดยอนนัตรปจจัย         
     [๑๘๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมท่ีเกิดหลังๆ และ      
วิตก โดยอนันตรปจจัย      
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     จุติจิต ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม    
และวิตก โดยอนันตรปจจยั       
     ภวังคจติ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ และวิตก โดย               
อนันตรปจจยั   
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก โดย          
อนันตรปจจยั   
     [๑๘๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจยั               
     คือ วิจารท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ             
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม    
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     มรรค ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ผลท่ีเปน      
อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย   
     เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ี             
เปนอวิตกักอวจิารธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย              
     [๑๘๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจยั               
     คือ จุติจิต ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปน       
สวิตักกสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ภวังคจติ ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตร          
ปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนสวิตักกสวจิาร    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     มรรคท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
ผลท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกผลท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม อนุโลม         
และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย   
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     เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ี             
เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๘๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ วิจารท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ      
โดยอนันตรปจจัย               
     จุติจิต ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตกัก    
วิจารมัตตธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจยั    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตักกอวจิาร    
มัตตธรรม และวิตก โดยอนนัตรปจจัย    
     เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ                
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย   
     [๑๘๖] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิต ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตักกวจิาร    
มัตตธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม       
และวจิาร โดยอนันตรปจจยั      
     เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจยั        
     [๑๘๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิต ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปน       
อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย    
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     ภวังคจติ ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกอาวัชชนะ และวิตก โดย         
อนันตรปจจยั   
     ขันธท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนสวิตักกสวจิาร    
ธรรม และวิตก โดยอนนัตรปจจัย    
     เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ   
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจยั            
     [๑๘๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิต ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปน    
สวิตักกสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ภวังคจติ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอนันตร       
ปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนสวิตักก       
สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๘๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ         
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย     
     มรรคท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตต    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     ผลท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกผล ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตต      
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     [๑๙๐] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกวจิารที่เกดิ    
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย         
     จุติจิต ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปน        
อวิตักกอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตกัก       
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๙๑] อวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ         
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิจาร โดยอนันตรปจจยั    
     มรรคท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัต     
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย    
     ผลท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอวติักกวจิารมัตต       
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๙๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ จุติจิต ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปน    
สวิตักกสวจิารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ภวังคจติ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจัยแกอาวัชชะ และวิตก           
โดยอนันตรปจจัย               
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ท่ีเปนสวิตักก       
สวิจารธรรม และวิตก โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๙๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวติก เปนปจจัยแกขันธท่ีเปน      
สวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย               
     อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม และวติก เปนปจจัยแกโวทาน   
โคตรภู และวติก เปนปจจยัแกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โวทาน และวิตก เปนปจจยั        
แกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ มรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิาระ และวิตก เปนปจจัย         
แกผลท่ีเปนสวิตักกสวิจาระ อนุโลม และวติก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ีเปนสวิตักกสวิจาระ    
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๙๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวติก เปนปจจัยแกวติกท่ีเกิด       
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย         
     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตกัก    
วิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตักกวจิาร      
มัตตธรรม โดยอนันตรปจจยั     
     บริกรรมแหงฌาน ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เปนปจจยัแกฌาน ท่ีเปน          
อวิตักกวิจารมตัตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โวทาน และวติก           
เปนปจจยัแกมรรค ท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ีเปน    
อวิตักกวิจารมตัตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๙๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ อาวชัชนะ และวิตก เปนปจจยัแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย     
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     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตกัก    
อวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจยั ขันธท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจยั     
แกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย    
     บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก เปนปจจัยแกทุตยิฌาน และวิจาร โดยอนันตรปจจัย           
     บริกรรมแหงตติยฌาน และวิตก บริกรรมแหงจตุตถฌาน และวิตก บริกรรมแหงอากาสา             
นัญจายตนะ และวิตก บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ และวิตก บริกรรมแหงอากิญจัญญายต 
นะ             
และวิตก บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวติก บริกรรมแหงทิพพจกัขุ และวิตก               
บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ และวิตก บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ และวติก บริกรรมแหงเจโตปริย        
ญาณ และวิตก บริกรรมแหงปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ อนาคตังส 
ญาณ            
และวิตก ฯลฯ โคตรภู และวติก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร โวทาน      
และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร อนุโลม และวิตก เปนปจจยั     
แกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๙๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอวิตกัก    
วิจารมัตตธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจัย    
      ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตต    
ธรรม และวิจาร โดยอนันตรปจจัย    
     บริกรรมแหงฌาน ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เปนปจจยัแกฌาน ท่ีเปน          
อวิตกักวิจารมตัตธรรม และวิจาร โดยอนนัตรปจจัย               
     โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร โดย            
อนันตรปจจยั   
     โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร อนุโลม          
และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร โดยอนันตรปจจัย      
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     [๑๙๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวติก เปนปจจัยแกขันธท่ีเปน      
สวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจัย       
     อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตก เปนปจจยั   
แกโวทาน และวิตก โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก        
โวทาน และวติก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนสวิตักกวิจารธรรมและวิตก โดยอนันตรปจจัย            
     มรรคท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
และวิตก ผลท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผล ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม       
และวิตก อนุโลม และวิตก เปนปจจยัแกผลสมาบัติ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดย        
อนันตรปจจยั   
     [๑๙๘] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยสมนนัตรปจจยั              
     อนันตรปจจัยกด็ี สมนันตรปจจัยก็ดี เหมือนกนั           
     [๑๙๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยสหชาตปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย             
     ขันธ ๓ เปนปจจยัแกขันธ ๑ โดยสหชาตปจจยั            
     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๒           
เปนปจจยัแกขันธ ๒          
     [๒๐๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจยั                
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย   
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป โดยสหชาต          
ปจจัย ฯลฯ   
     [๒๐๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป          
โดยสหชาตปจจัย                
     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ              
ขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป โดย            
สหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยสหชาตปจจยั      
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวิตก โดยสหชาต          
ปจจัย    
     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และวิตก โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๒๐๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม อวิตักกวจิารมัตต             
ธรรม และอวติักกอวจิารธรรม โดยสหชาตปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐาน        
รูป โดยสหชาตปจจัย            
     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๒๐๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยสหชาต               
ปจจัย    
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจยั          
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     [๒๐๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย    
     คือ วิตก เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวจิาร และจิตตสมุฏฐานรูป โดย        
สหชาตปจจัย   
     วิตกเปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ วิตก เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป โดย            
สหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๑๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ    
อวิตักกอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏ      
ฐานรูป โดยสหชาตปจจยั        
     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิ              
ขณะ ฯลฯ    
     [๒๑๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจยั                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป          
โดยสหชาตปจจัย       
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     ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยสหชาตปจจัย    
     วิจารเปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และกฏัตตา        
รูป ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป วิจารเปนปจจยัแกกฏัตตารูป ขันธ เปนปจจยั    
แกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ วจิาร เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจัย    
แกวจิาร มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ มหาภตูรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป       
และกฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ         
     สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภตูรูป เปนปจจยัแกกฏัตตารูป ท่ีเปน         
อุปาทารูป โดยสหชาตปจจยั      
     [๒๑๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยสหชาตปจจัย                
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดย            
สหชาตปจจัย   
     [๒๑๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย    
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจยั               
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกขันธ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยสหชาต          
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย             
สหชาตปจจัย   
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก โดยสหชาตปจจัย    
     [๒๑๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป โดย        
สหชาตปจจัย    
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     ในปฏิสนธิขณะ วิจารเปนปจจยัแกขันธ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป        
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวจิาร       
โดยสหชาตปจจัย                
     [๒๑๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร               
มัตตธรรม โดยสหชาตปจจยั       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ท่ีเปนสวิตักกสวจิาร และวติก โดย       
สหชาตปจจัย   
     [๒๑๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย            
แกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจยั ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย        
     [๒๑๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวิจาร               
มัตตธรรม โดยสหชาตปจจยั       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ เปน             
ปจจัยแกวิตก โดยสหชาตปจจัย    
     [๒๑๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก    
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ        
ฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยั           
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย          
     [๒๑๙] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย     
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     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแก          
ขันธ ๓ และวติก ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และวิตก โดยสหชาตปจจัย          
     [๒๒๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกัก         
สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     [๒๒๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๒        
และวจิาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย                
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิารเปนปจจัยแกขันธ ๓        
ขันธ ๒ และวจิารเปนปจจยัแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม     
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย            
     [๒๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน      
รูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย    
     ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน      
รูปท้ังหลาย วติกและมหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจารเปนปจจยัแก          
กฏัตตารูปท้ังหลาย             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัย        
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย        
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     ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย                
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจยั         
แกวจิาร โดยสหชาตปจจยั       
     [๒๒๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตต       
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจยั    
     ขันธ ๓ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาต             
ปจจัย    
     ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาต             
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิารเปนปจจัยแกขันธ ๓        
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวตัถุเปนปจจยัแก           
ขันธ ๓ และวจิาร โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และวิจาร โดย    
สหชาตปจจัย   
     [๒๒๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก                
สวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวติก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาต          
ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๒๒๕] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป        
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     [๒๒๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยสหชาตปจจยั             
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจยั ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
     [๒๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม    
เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย               
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก และหทัยวัตถุ               
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ และวิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒     
โดยสหชาตปจจัย                
     [๒๒๘] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิาร    
ธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจยั         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน          
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจยั              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก และมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย      
     [๒๒๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอัญญ    
มัญญปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย          
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญ          
มัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๓๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ   
มัญญปจจัย    
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกวติก โดยอัญญมัญญปจจัย        
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๒๓๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ   
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกหทัยวตัถุ        
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๒๓๒] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกัก   
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ           
หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญ        
ปจจัย    
     [๒๓๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และ         
หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๓๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวิตก โดยอัญญ           
มัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     [๒๓๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ           
วิตก และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก และหทัย         
วัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
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     [๒๓๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย    
อัญญมัญญปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญ            
ปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๒๓๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอัญญ   
มัญญปจจัย   
      คือ วิตก เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยอัญญมัญญ             
ปจจัย ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ       
     [๒๓๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัญญ   
มัญญปจจัย   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวจิาร โดยอัญญมัญญ         
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวจิาร             
และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๓๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม             
และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๔๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวจิาร โดย            
อัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และวิจาร โดยอัญญมัญญปจจัย     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวจิาร       
และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ         
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๒๔๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย          
 ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และหทัย          
วัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย      
ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย วิจารเปนปจจัยแก    
หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกวจิาร มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ พาหริรูป ฯลฯ    
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ          
     [๒๔๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอัญญมัญญ   
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม        
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๒๔๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอัญญ   
มัญญปจจัย   
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญ         
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดย      
อัญญมัญญปจจัย                
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม         
โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย       
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     [๒๔๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วจิาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม         
และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารมัตตธรรม        
และวจิาร โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๔๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม        
และวิตก โดยอัญญมัญญปจจยั     
     [๒๔๖] สวติักกวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก    
สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก         
ขันธ ๓ ขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๔๗] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปน             
ปจจัยแกวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๔๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย            
แกขันธ ๓ และวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒   
และวิตก โดยอัญญมัญญปจจัย      
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     [๒๔๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกัก         
สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๕๐] อวติกักอวจิารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก               
วิจารมัตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดย            
อัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร และหทัยวัตถุ เปน          
ปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ และวิจาร และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย     
     [๒๕๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัย        
แกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย        
แกวจิาร โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๕๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวติักก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแก          
ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจยัแกขันธ ๒ และ          
หทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก          
ขันธ ๓ และวจิาร โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ          
วิจาร โดยอัญญมัญญปจจัย    
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     [๒๕๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญ           
มัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     [๒๕๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย            
แกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย    
     [๒๕๕] สวติักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย          
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกขันธ ๓       
และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจยัแกขันธ ๒ และหทัยวัตถุ          
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๒๕๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม   
เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย            
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก และหทัยวัตถุ               
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ และวติก และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแก         
ขันธ ๒ โดยอัญญมัญญปจจัย     
     [๒๕๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ฯลฯ มี ๗ นัย               
     อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวติักกวจิารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย ฯลฯ            
มี ๕ นัย    
     [๒๕๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย       
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      คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป          
ท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย        
นิสสยปจจัย วจิาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ         
ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย    
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ                
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน         
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยนิสสยปจจัย    
     [๒๕๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยนิสสยปจจัย                
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม โดยนิสสยปจจัย      
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ    
     [๒๖๐] อวตัิกกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจยั             
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย       
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก โดยนิสสยปจจยั    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๒๖๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั    
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวิจาร โดย     
นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ฯลฯ    
     [๒๖๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยนิสสยปจจยั      
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตก โดย         
นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ ฯลฯ     
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     [๒๖๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดย           
นิสสยปจจัย   
                   ปวัตติกด็ี ปฏิสนธิก็ดี พึงแสดง           
     [๒๖๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยนิสสยปจจยั      
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกวติก ใน          
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๒๖๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั    
     คือ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ        
ฐานรูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
     [๒๖๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจยั          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ           
วิตก โดยนิสสยปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๖๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั    
     คือ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม ใน          
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๒๖๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยนิสสยปจจัย     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๑        
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
     [๒๖๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน      
รูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจยั ขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน    
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย วิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป     
ท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร โดย     
นิสสยปจจัย ปฏิสนธิกะท้ังหลาย มี ๔ นยั ฯลฯ   
     [๒๗๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยนิสสยปจจยั          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ            
 จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจยั ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจยัแกขันธ ๒ และ           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจยั ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวจิาร ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร โดย      
นิสสยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๗๑] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม ฯลฯ               
     เปนปจจยัแกอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย    
     [๒๗๒] สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวจิารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม    
เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยนิสสยปจจัย          
     วาระท้ัง ๒ พึงใหพิสดาร     
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     [๒๗๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดข้ึน           
ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ            
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม    
ยังฌาน ท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมใหเกิดข้ึน ยังวปิสสนาใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ    
ฆาสัตว ทําลายสงฆ            
     ศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ                
มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม แกศีล สุตะ        
จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๗๔] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย               
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ศีลท่ีเปน         
สวิตักกสวจิารธรรม ฯลฯ         
     บุคคลเขาไปอาศัยความปรารถนาแลว ยงัฌานท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดข้ึน         
มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ          
     ศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน            
อวิตกักวิจารมตัตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั     
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     [๒๗๕] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม        
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวยังฌานท่ีเปน         
อวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน            
อวิตกักอวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย             
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๒๗๖] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ               
ปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวจิาร    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๒๗๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกัก   
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความ               
ปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความปรารถนา และวิตก โดย            
อุปนิสสยปจจยั                
     [๒๗๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน          
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ               
วิตกแลว ยังฌานท่ีเปนอวติักกวิจารมัตตธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน      
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก เปน               
ปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดย             
อุปนิสสยปจจยั                
     [๒๗๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอุปนิสสย               
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     
แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดข้ึน           
วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ               
วิตกแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรมใหเกดิข้ึน       
ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน ยังมรรคใหเกิดข้ึน ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว ทําลายสงฆ        
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก                
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย              
     [๒๘๐] อวติักกวจิารมตัตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย               
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม     
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน     
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ               
วิตกแลว ยังฌานท่ีเปนอวติักกอวิจารธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ         
ใหเกดิข้ึน   
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก                
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวจิาร แกสุขทางกาย    
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๒๘๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูนิสสยะ ไดแก ศรัทธาที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม แกศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา และวจิาร โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๒๘๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแก สวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก               
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ        
จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิตก เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม แกความ                
ปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๘๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม        
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน     
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร                
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม            
ใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน       
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร สุขทางกาย               
ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม แกศีล      
สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๘๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม         
แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดข้ึน           
วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร                
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทํา    
อุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ     
ใหเกดิข้ึน ฆาสัตว ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักก        
สวิจารธรรม แกศีล ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั     
     [๒๘๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสย               
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม         
แลว ยังฌานท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติให     
เกิดข้ึน     
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลวยังฌานท่ีเปน             
อวิตักกวิจารมตัตธรรมใหเกดิข้ึน วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน               
     ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกัก        
วิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๒๘๖] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ             
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร โดย        
อุปนิสสยปจจยั                
     [๒๘๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ             
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม แกศีล แกความปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     [๒๘๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกปญญา          
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๒๘๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ        
จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๒๙๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล              
สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศีล สุตะ          
จาคะ ปญญา และ วจิาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๙๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา และวจิาร เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ       
ปญญา และวิจาร โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๙๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา ฯลฯ และวิจาร เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล สุตะ           
จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา และวติก โดย    
อุปนิสสยปจจยั       
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     [๒๙๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกศีล สุตะ         
จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา และวติก เปนปจจัย    
แกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั             
     [๒๙๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ             
ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม แกศีล สุตะ        
จาคะ ปญญา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๒๙๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ       
ปญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม แกศีล          
สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๙๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ            
จาคะ ปญญา ฯลฯ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม         
แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจารโดยอุปนิสสยปจจัย        
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     [๒๙๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ            
จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ฯลฯ และวิตก เปนปจจัย   
แกศรัทธาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา และวิตก โดยอุปนิสสยปจจัย            
     [๒๙๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยปุเรชาต   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลเหน็รูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพ             
โสตธาตุ    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน          
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวจิาร    
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๒๙๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยปุเรชาต   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง          
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ    
     โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ               
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน       
นั้น ราคะเกิดข้ึน โทมนัสเกิดข้ึน     
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     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปน              
สวิตักกสวจิารธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๓๐๐] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยปุเรชาต                
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง          
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ       
นั้น วิตกเกิดข้ึน ฯลฯ         
     บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ           
เปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะปรารภหทัยวัตถุนัน้ วิตก เกิดข้ึน         
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจาร    
มัตตธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๓๐๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
วิจารธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน     
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๓๐๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง          
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ       
นั้น ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และวิตกเกิดข้ึน    
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคล    
พิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตาแลว        
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ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนัน้ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักสวิจาร    
ธรรม และวิตก เกิดข้ึน        
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิาร    
ธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๓๐๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยปจฉาชาต   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิ    
กอน โดยปจฉาชาตปจจัย        
     [๓๐๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยปจฉาชาต               
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และวิตกเปนปจจัยแก     
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๓๐๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยปจฉาชาต   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกอวจิารธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และวจิาร เปนปจจยัแกกาย    
นี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๓๐๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และวิจาร เปนปจจยัแก    
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๓๐๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และวติกเปนปจจยัแกกาย     
นี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย     
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     [๓๐๘] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย       
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแก            
มรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โวทาน เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม โดย          
อาเสวนปจจยั   
     [๓๐๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตก ท่ีเกิด     
หลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     บริกรรมแหงฌานท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกฌานท่ีเปนอวิตกักวจิาร       
มัตตธรรม โดยอาเสวนปจจยั โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย         
อาเสวนปจจยั โวทาน เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย           
     [๓๑๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ บริกรรมแหงทุตยิฌาน เปนปจจัยแกวิจารในทุตยิฌาน โดยอาเสวนปจจัย   
     บริกรรมแหงตติยฌาน เปนปจจยัแกตติยฌาน บริกรรมแหงจตุตถฌาน เปนปจจยัแก            
จตุตถฌาน บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ บริกรรมแหง              
วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณญัจายตนะ บริกรรมแหงอากญิจัญญายตนะ เปน 
ปจจัย           
แกอากิญจัญญายตนะ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานา   
สัญญายตนะ บริกรรมแหงทิพพจักขุ เปนปจจัยแกทิพพจักขุ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ เปน        
ปจจัยแกทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงบุพเพนิวาสานุสสติ        
ญาณ เปนปจจยัแกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหง    
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อนาคตังสญาณ ฯลฯ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โวทาน เปน      
ปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย    
     [๓๑๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ บริกรรมแหงฌานท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกฌานท่ีเปนอวติักก        
วิจารมัตตธรรม และวจิาร โดยอาเสวนปจจัย    
     โคตรภู เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร โวทาน เปนปจจัย        
แกมรรคท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร โดยอาเสวนปจจยั    
     [๓๑๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอาเสวนปจจยั     
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ี    
เปนสวิตักกสวิจารธรรมท่ีเกดิหลังๆ และวติก โดยอาเสวนปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู และวิตก อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก   
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โวทาน เปนปจจยัแกมรรคท่ี       
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปจจยั               
     [๓๑๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอาเสวน              
ปจจัย    
     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิตกท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อวิตักกวิจารมตัตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั            
     [๓๑๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอาเสวน   
ปจจัย     
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     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดหลังๆ    
โดยอาเสวนปจจัย               
     [๓๑๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาเสวน   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกวจิารที่เกดิ    
หลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     [๓๑๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย    
     [๓๑๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ วิตกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมท่ีเกิด      
หลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปจจัย    
     [๓๑๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ วิจารท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกวิจารท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อวิตักกอวิจารธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั               
     [๓๑๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอาเสวน   
ปจจัย    
     คือ วิจารท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรมท่ีเกิด    
หลังๆ โดยอาเสวนปจจยั      
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     [๓๒๐] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ วิจารท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม         
ท่ีเกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย    
     [๓๒๑] อวตัิกกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวจิาร เปนปจจยั         
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย   
     [๓๒๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวจิาร เปนปจจยั         
แกวจิารที่เกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั    
     [๓๒๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวจิาร เปนปจจยัแก      
ขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักวจิารมัตตธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิจาร โดยอาเสวนปจจัย             
     [๓๒๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจยัแกขันธ      
ท้ังหลาย ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั    
     อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม และวติก เปนปจจัยแกโวทาน   
โคตรภูและวติก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โวทาน และวิตก เปนปจจัยแก       
มรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยอาเสวนปจจยั     
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     [๓๒๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจยัแกวิตกท่ี    
เกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั     
     บริกรรมแหงฌานท่ีเปนอวิตกักวิจารมตัตธรรม และวิตก เปนปจจยัแกฌานท่ีเปน            
อวิตักกวิจารมตัตธรรม โดยอาเสวนปจจยั โคตรภู และวติก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักก      
วิจารมัตตธรรม โวทานและวิตก เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     [๓๒๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัอวิตักกอวจิาร             
โดยอาเสวนปจจัย              
     คือ บริกรรมแหงทุตยิฌาน และวิตก เปนปจจยัแกวิจารในทุติยฌานโดยอาเสวน               
ปจจัย บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ               
บริกรรมแหงอนาคตสัญญาณ และวิตก เปนปจจยัแกอนาคตตังสญาณ โดยอาเสวนปจจัย   
     โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร โดย                
อาเสวนปจจยั   
     โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร โดย                
อาเสวนปจจยั   
     [๓๒๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาเสวนปจจัย         
     คือ บริกรรมแหงฌานท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกฌานท่ี            
เปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวจิาร    
     โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร โวทาน           
และวิตก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร โดยอาเสวนปจจยั             
     [๓๒๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวติักกวจิารมัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 109 
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรมท่ีเกิดกอนๆ และวิตกเปนปจจยัแกขันธ      
ท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรมท่ีเกิดหลังๆ และวิตก โดยอาเสวนปจจัย    
     อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก อนุโลม และวิตกเปนปจจยัแก               
โวทาน และวติก โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก            
โวทาน และวติก เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก โดยอาเสวนปจจัย           
     [๓๒๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยกัมมปจจยั   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ัง            
หลาย โดยกัมมปจจัย            
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั        
     [๓๓๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยกัมมปจจยั              
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกวติก โดยกัมม         
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกวติก โดยกัมมปจจัย        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกวติก ซ่ึง          
เปนวิบาก โดยกัมมปจจยั       
     [๓๓๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐาน          
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
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     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย            
โดยกัมมปจจัย   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน           
อวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลายโดยกัมมปจจัย    
     [๓๓๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกอวิจาร             
ธรรม โดยกัมมปจจัย           
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ         
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม         
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั   
     [๓๓๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยกัมมปจจยั     
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกวิจารธรรม เปนปจจยัแกวิตก และจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตกและกฏัตตารูป             
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกวติก ซ่ึง          
เปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย                
     [๓๓๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยกัมมปจจัย       
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก     
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย และวิตก โดยกัมมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย        
และวิตก โดยกัมมปจจยั         
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก โดยกัมมปจจยั    
     [๓๓๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิ   
จารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย             
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย        
และวิตก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย         
     [๓๓๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยกัมม                
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต          
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ัง       
หลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๓๓๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย              
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก     
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวิจาร และ          
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวจิารซ่ึงเปนวิบาก        
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกวิจาร           
ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั            
     [๓๓๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยกัมมปจจยั     
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต          
ขันธท้ังหลาย และวจิาร และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ัง         
หลาย และวิจาร และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั            
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ัง       
หลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย           
กัมมปจจยั    
     [๓๓๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยกัมมปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอวติักกอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ        
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ            
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ัง          
หลาย ท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลายโดยกัมมปจจัย     
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     [๓๔๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยวิปากปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดย          
วิปากปจจัย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดย               
วิปากปจจัย   
     [๓๔๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกวิตก โดย        
วิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารมูลกะ มีหวัขอปจจยัท้ัง ๗ บริบูรณ       
     [๓๔๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยวิปาก               
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓           
โดยวิปากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึง          
เปนวิบาก ฯลฯ   
     อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พงึกระทําหวัขอปจจัย ๕ พึงกําหนดคําวา วิบาก    
     [๓๔๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยวิปากปจจยั                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ          
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ วิจาร ซ่ึงเปนวบิาก เปนปจจยัแก       
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย วิจาร เปน          
ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจยั    
     [๓๔๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารมัตตธรรม โดยวิปาก   
ปจจัย     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 114 
     คือ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม        
โดยวิปากปจจยั                
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจาร      
มัตตธรรม โดยวิปากปจจยั      
     [๓๔๕] อวติกักอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตต       
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิากปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมตัตธรรม       
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย    
     [๓๔๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวจิาร เปนปจจัยแก         
ขันธ ๓ โดยวปิากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
     [๓๔๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิจาร เปนปจจยัแก    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแก         
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจยั    
     [๓๔๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวจิาร เปนปจจัยแก         
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจยั     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวจิาร เปน         
ปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย        
     [๓๔๙] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓      
โดยวิปากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๓๕๐] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก               
อวิจารธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจยัแก        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ      
     [๓๕๑] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยวิปากปจจยั             
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒      
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๕๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอาหารปจจัย                
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย         
โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๕๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอาหาร   
ปจจัย    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอาหารปจจยั           
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     สวิตักกสวจิารมูลกะ พึงแจกเปนหวัขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้    
     [๓๕๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอาหาร               
ปจจัย     
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     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย      
โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๕๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาหาร   
ปจจัย    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตต             
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
     [๓๕๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอาหารปจจยั    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ      
วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๕๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอาหารปจจยั                
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจยั    
     [๓๕๘] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอินทริยปจจยั              
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย      
โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๕๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอินทริย                
ปจจัย    
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกวิตก โดยอินทริยปจจัย      
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     สวิตักกสวจิารมูลกะ พึงแจกเปนหวัขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้    
     [๓๖๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยอินทริย             
ปจจัย     
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     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๖๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอินทริย                
ปจจัย    
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     [๓๖๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยอินทริยปจจัย    
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
และวจิาร และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๖๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอินทริยปจจยั              
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต     
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจยัแกกาย       
วิญญาณ โดยอินทริยปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั    
     [๓๖๔] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยฌานปจจยั   
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย       
โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารมูลกะ พึงแจกเปนหวัขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้    
     [๓๖๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยฌาน   
ปจจัย    
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย    
โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พงึแจกเปนขอปจจัย ๕ โดยเหตุนี้    
     [๓๖๖] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยฌานปจจยั   
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั วิจาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย         
ฌานปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยฌานปจจัย วจิาร เปน            
ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยฌานปจจัย    
     [๓๖๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยฌาน    
ปจจัย    
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยฌานปจจยั         
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม โดยฌานปจจยั     
     [๓๖๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก               
อวิจารธรรม โดยฌานปจจยั      
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยฌานปจจยั         
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป        
ท้ังหลาย โดยฌานปจจยั         
     [๓๖๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยฌานปจจัย    
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกสัมปยุตต       
ขันธท้ังหลาย โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๓๗๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยฌานปจจยั       
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     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ       
ฐานรูปท้ังหลาย โดยฌานปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     [๓๗๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยฌานปจจยั            
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกสัมปยุตต       
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั               
     ในปฏิสนธิขณะ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปนปจจยั          
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั          
     [๓๗๒] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยฌานปจจยั      
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ       
ท้ังหลาย โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๗๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยฌานปจจยั      
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน        
รูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๓๗๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยฌานปจจยั               
     คือ องคฌานท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตต           
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยฌานปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๗๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยมัคคปจจัย   
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย      
โดยมัคคปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     สวิตักกสวจิารมูลกะ พึงแจกเปนหวัขอปจจัย ๗ โดยเหตุนี้     
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     [๓๗๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดยมัคค                
ปจจัย    
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ           
ท้ังหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พงึแจกเปนหวัขอปจจัย ๕ โดยเหตุนี้    
     [๓๗๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยมัคคปจจัย   
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ          
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยมัคคปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     [๓๗๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยมัคคปจจยั     
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกสัมปยุตต          
ขันธท้ังหลาย โดยมัคคปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     [๓๗๙] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยมัคคปจจยั     
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกจิตตสมุฏ          
ฐานรูปท้ังหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๘๐] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยมัคคปจจัย              
     คือ องคมรรคท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแกสัมปยุตต          
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยมัคคปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๘๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยสัมปยุตต   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจยั          
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     [๓๘๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต               
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกวติก โดยสัมปยุตตปจจยั        
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๘๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวิตก โดย                
สัมปยุตตปจจยั ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๘๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย    
สัมปยุตตปจจยั                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจยั       
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ               
     [๓๘๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยสัมปยุตต               
ปจจัย    
     คือ วิตก เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจยั        
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๘๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต               
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวจิาร โดยสัมปยุตตปจจัย    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๘๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และ    
อวิตักกอวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจยั     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และวจิาร โดย            
สัมปยุตตปจจยั ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๘๘] อวติักกวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยสัมปยุตต   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจยั          
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๘๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตต               
ปจจัย    
     คือ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๓๙๐] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดย            
สัมปยุตตปจจยั ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจยัแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๓๙๑] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยสัมปยุตตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตต       
ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๓๙๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยสัมปยุตต   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป            
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี    
ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๓๙๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยวิปปยุตต               
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เปน           
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวตัิกกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแก          
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปน        
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย               
     [๓๙๔] อวติักกวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกอวจิารธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั              
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั วิจาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย       
วิปปยุตตปจจยั                
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป            
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั วิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธ    
ท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยวิปปยตุตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดย    
วิปปยุตตปจจยั วิจาร เปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยวิปปยตุตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกวิจาร    
โดยวิปปยุตตปจจัย    
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     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โดยวปิปยุตตปจจยั          
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั           
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตกักอวจิารธรรม และวิจาร โดย           
วิปปยุตตปจจยั                
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร เปน          
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย               
     [๓๙๕] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั             
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
สวิตักกสวจิารธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม    
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     [๓๙๖] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยวิปปยุตต               
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจยั              
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตักกวิจาร     
มัตตธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๓๙๗] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร โดยวิปปยุตตปจจยั            
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     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอวิตักกวิจาร     
มัตตธรรม และวิจาร โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๓๙๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
สวิตักกสวจิารธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย   
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสวิตักกสวิจาร    
ธรรม และวิตก โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๓๙๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปน          
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน       
อวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั            
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร            
เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย           
     [๔๐๐] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจัย        
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักก     
สวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปน           
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย  
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     [๔๐๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย             
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๐๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิ   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกวติก โดยอัตถิปจจัย ใน        
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๔๐๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป            
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม เปนปจจัยแก          
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย    
     ในสวิตกักสวิจารมูลกะ หัวขอปจจัยท่ีเหลือ เหมือนกบั สหชาตปจจยั    
     [๔๐๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิ              
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒    
เปนปจจยัแกขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๐๕] อวติักกอวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอัตถิ   
ปจจัย    
     คือ วิตก เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย ใน        
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
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     [๔๐๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย             
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิตก เปนปจจยั     
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแก          
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิตก เปน        
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย   
     อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๕ เหมือนกับ สหชาตปจจยั    
     [๔๐๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย             
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ       
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ วิจาร เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป       
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และกฏัตตา        
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน    
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย วิจาร เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกวจิาร โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปจจัย     
มหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทารูป        
โดยอัตถิปจจยั พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป             
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายที่เปนอุปาทารูป โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ            
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     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยอัตถิปจจยั จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ         
โดยอัตถิปจจยั หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิจารธรรม และวิจาร โดยอัตถิ    
ปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกอวจิารธรรม และวิจาร เปนปจจยั    
แกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจยั รูป    
ชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๔๐๘] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
สวิตักกสวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ         
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ราคะเกิดข้ึน    
โทมนัสเกิดข้ึน                
     รูป ฯลฯ เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดยความ                
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     [๔๐๙] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั             
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก วจิาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตต        
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดย         
อัตถิปจจัย    
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     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม         
และวิตก โดยอัตถิปจจัย        
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดย             
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ วิตก     
เกิดข้ึน    
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา   
เห็นหทยัวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี        
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น วิตกเกดิข้ึน    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวิตก โดย          
อัตถิปจจัย   
     [๔๑๐] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก วจิาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และ         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจยัแกขันธท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตา          
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม         
โดยอัตถิปจจยั                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตต    
ธรรม และวิจาร โดยอัตถิปจจัย    
     [๔๑๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย       
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
สวิตักกสวจิารธรรม และวิตก โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดย             
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้          
ขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดข้ึน      
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวัตถุ โดยความเปน    
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ        
ปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก โดยอัตถิปจจัย         
     [๔๑๒] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก     
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก             
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย           
     [๔๑๓] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และหทัยวัตถุ              
เปนปจจยัแกวติก โดยอัตถิปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแก        
วิตก โดยอัตถิปจจัย         



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 131 
     [๔๑๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย              
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย          
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัย           
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และกวฬิงการาหาร        
เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย              
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และรูปชีวิตินทรีย     
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย               
     [๔๑๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั          
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม และหทัยวัตถุ เปน              
ปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ     
วิตก โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๑๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวตัิกกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน             
สวิตักกสวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวิจาร       
ธรรม โดยอัตถิปจจัย    
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     [๔๑๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน               
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒         
ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒      
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจยั            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๓       
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ และวจิาร เปนปจจยัแกขันธ ๒        
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก          
ขันธ ๓ ขันธ ๒ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย    
     [๔๑๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และวิจาร เปน          
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย              
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนอวิตกักวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย          
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก วิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน             
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวิจารมตัตธรรม และหทัยวัตถุ           
เปนปจจยัแกวจิาร โดยอัตถิปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจยัแก         
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน              
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย                
โดยอัตถิปจจยั                
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปน              
ปจจัยแกวิจาร โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และวจิาร เปน       
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย   
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม วิตก และ            
กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิกอน โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม วิตก และ            
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๔๑๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั          
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน               
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และวจิาร ฯลฯ            
     ขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกวจิารมัตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ            
วิจาร โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๒๐] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิ          
ปจจัย ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
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     [๔๒๑] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจัย        
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกสวจิารธรรม และวิตก เปนปจจยัแก             
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม และวิตก เปน           
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย   
     [๔๒๒] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกักวจิารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยอัตถิปจจัย             
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ                
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ และวติก เปนปจจัยแก ขันธ ๒ ใน            
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๔๒๓] สวติักกสวจิารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม    
เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักสวิจารธรรม วิตก และหทัยวัตถุ              
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
     [๔๒๔] สวติักกสวจิารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม    
เปนปจจยัแกอวิตักกอวิจารธรรม โดยอัตถิปจจัย               
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม วิตก และมหาภูตรูป         
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม วิตก และ   
กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกดิกอน โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกสวจิารธรรม วิตก และรูป            
ชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๔๒๕] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยนัตถิปจจัย ฯลฯ            
เปนปจจยัโดยวิคตปจจยั       
     นัตถิปจจัย วิคตปจจยั เหมือนกับ อนันตรปจจัย          
           อวิคตปจจัย เหมือนกบั อัตถิปจจัย                
     [๔๒๖] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๑๑     
           ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๒๑     
           ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๒๓    
           ในอนนัตรปจจัย                     มี  "  ๒๕     
           ในสมนันตรปจจยั                    มี  "  ๒๕     
           ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๓๐      
           ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๒๘    
           ในนิสสยปจจัย                      มี  "  ๓๐     
           ในอุปนิสสยปจจัย                    มี  "  ๒๕    
           ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "   ๕     
           ในปจฉาชาตปจจัย                   มี  "   ๕     
           ในอาเสวนปจจยั                    มี  "  ๒๑      
           ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๑๑     
           ในวิปากปจจยั                      มี  "  ๒๑     
           ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๑๑      
           ในอินทริยปจจยั                     มี  "  ๑๑    
           ในฌานปจจัย                       มี  "  ๒๑       
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           ในมัคคปจจัย                       มีวาระ ๑๖     
           ในสัมปยุตตปจจยั                    มี  "  ๑๑    
           ในวิปปยุตตปจจยั                    มี  "   ๙    
           ในอัตถิปจจัย                       มี  "  ๓๐    
           ในนัตถิปจจัย                       มี  "  ๒๕    
           ในวิคตปจจัย                       มี  "  ๒๕     
           ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๓๐     
     ปจจัยสงเคราะห เหมือนกับ กุสลัตติกะ นั่นเทียว การนับปญหาวาร ผูมีปญญา             
พึงกระทําอยางนี้              
                          อนุโลม จบ    
     [๔๒๗] สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
กัมมปจจยั    
     [๔๒๘] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย  โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย            
กัมมปจจยั    
     [๔๒๙] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั    
     [๔๓๐] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจัย         
     [๔๓๑] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย      
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     [๔๓๒] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย              
ปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย    
     [๔๓๓] สวติักกสวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักก   
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจัย               
     [๔๓๔] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๔๓๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๔๓๖] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั    
     [๔๓๗] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     [๔๓๘] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักวจิารมัตตธรรม และอวิตกัก             
อวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย          
     [๔๓๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักสวิจารธรรม และอวิตักก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๔๔๐] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักอวิจารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั โดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั เปนปจจยั            
โดยอาหารปจจัย เปนปจจยั โดยอินทริยปจจัย    
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     [๔๔๑] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
ปุเรชาตปจจัย   
     [๔๔๒] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ                
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดยปุเรชาต     
ปจจัย    
     [๔๔๓] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกักวิจารมัตตธรรม และอวิตักก                
อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย            
ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๔๔๔] อวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกักสวจิารธรรม และอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย              
ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๔๔๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม ฯลฯ               
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๔๔๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม ฯลฯ   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๔๔๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกวิจาร              
มัตตธรรม ฯลฯ   
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๔๔๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม เปนปจจยัแกสวิตักก   
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต     
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     [๔๔๙] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย            
ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๔๕๐] อวติกักวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย   
     [๔๕๑] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย            
ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย โดย           
อาหารปจจัย เปนปจจยั โดยอินทริยปจจยั    
     [๔๕๒] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย                
ปจจัย เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๔๕๓] อวติักกวจิารมัตตธรรม และอวติักกอวจิารธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย              
ปจจัย    
     [๔๕๔] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย            
ปจจัย    
     [๔๕๕] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๔๕๖] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
อวิจารธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยปจฉา            
ชาตปจจัย     
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     [๔๕๗] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกอวจิารธรรม โดยสหชาตปจจยั             
     [๔๕๘] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกอวิตกัก                
วิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     [๔๕๙] สวติักกสวจิารธรรม และอวิตกักวิจารมัตตธรรม เปนปจจยัแกสวิตกัก                
สวิจารธรรม และอวิตักกวจิารมัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสย              
ปจจัย    
     [๔๖๐] สวติักกสวจิารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม    
เปนปจจยัแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๔๖๑] สวติักกสวจิารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกักอวจิารธรรม เปน               
ปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินทริย             
                         ปจจนยีมาติกา    
     [๔๖๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ  ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย               มี  "   ๒๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "   ๒๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั                มี  "   ๒๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "   ๓๔    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "   ๓๕     
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           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มีวาระ  ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "   ๒๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "   ๒๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "   ๒๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๓๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                มี  "   ๒๗    
     ผูมีปญญา เม่ือจะนับปจจนียะ พึงนับตามบทเหลานี้      
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๔๖๓] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
                                   กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย          กบั    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย         กบั    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ    ฯลฯ  มี  "    ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั         กบั    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ    ฯลฯ       
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     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        กบัเหตุปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย         กับ    ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย            กับ    ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           กับ    ฯลฯ      
      ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย          กับ    ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย          กบั    ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย            กับ    ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย            กับ    ฯลฯ  มีวาระ    
                                              ๑๑  ท้ังหมด    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย         กบั    ฯลฯ  มีวาระ   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย         กบั    ฯลฯ  มี  "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั            กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
                การนับอนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยเหตุนี้       
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๔๖๔] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๒๑    
     ในอธิปติปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๓    
     ในอนันตรปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕    
     ในสมนันตรปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕    
     ในสหชาตปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐    
     ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๘    
     ในนิสสยปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐    
     ในอุปนิสสยปจจยั                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕     
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     ในปุเรชาตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มีวาระ   ๕    
     ในปจฉาชาตปจจัย                 กับ    ฯลฯ  มี  "    ๕    
     ในอาเสวนปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑    
     ในกัมมปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในวิปากปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑    
     ในอาหารปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในอินทริยปจจัย                   กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในฌานปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๑    
     ในมัคคปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๖    
     ในสัมปยุตตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "   ๑๑    
     ในวิปปยุตตปจจัย                  กับ    ฯลฯ  มี  "    ๙    
     ในอัตถิปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั        ฯลฯ  มี  "   ๓๐    
     ในนัตถิปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕    
     ในวิคตปจจัย                     กับ    ฯลฯ  มี  "   ๒๕    
     ในอวิคตปจจัย                    กับ    ฯลฯ  มี  "   ๓๐    
                  ปจจนียานุโลม พึงแจก โดยเหตุนี้           
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                      วิตักกตัติกะ ท่ี ๖ จบ   
                        ------------    
                           ปติตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๔๖๕] ปตสิหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ ขันธ ๒ อาศัย      
ขันธ ๒     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒           
     สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัย        
ขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม             
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒          
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคต         
ธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑   
ท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     [๔๖๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒            
     ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัย        
ขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ         
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒          
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุข              
สหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ี             
เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
     [๔๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ใน              
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๔๖๘] ปตสิหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข             
สหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม            
และสุขสหคตธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข              
สหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม             
และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติ             
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒        
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑   
ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒     
                        เหตุปจจยั จบ.    
     [๔๖๙] ปตสิหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
เพราะอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมมี    
     เพราะ อนนัตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย เพราะ อัญญ   
มัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจยั เพราะ อุปนสิสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย ในปุเรชาต          
ปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมมี    
     เพราะ อาเสวนปจจยั ในอาเสวนปจจยั วิบาก ไมมี          
     เพราะ กัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย ฯลฯ เพราะ อินทริย               
ปจจัย เพราะ ฌานปจจยั เพราะ มัคคปจจยั เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตตปจจัย        
เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจยั เพราะ อวิคตปจจัย    
                         มาติกา จบ.    
      [๔๗๐] ในเหตุปจจยั                    มีวาระ   ๑๐     
            ในอารัมมณปจจยั                 มี  "    ๑๐     
            ในอธิปติปจจัย                   มี  "    ๑๐    
            ในอนนัตรปจจัย                  มี  "    ๑๐     
            ในสมนันตรปจจยั                 มี  "    ๑๐     
            ในสหชาตปจจัย                  มี  "    ๑๐      
            ในอัญญมัญญปจจัย                 มี  "    ๑๐    
            ในนิสสยปจจัย                   มี  "    ๑๐     
            ในอุปนิสสยปจจัย                 มี  "    ๑๐     
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            ในปุเรชาตปจจัย                 มีวาระ   ๑๐     
            ในอาเสวนปจจยั                 มี  "    ๑๐      
            ในกัมมปจจัย                    มี  "    ๑๐     
            ในวิปากปจจยั                   มี  "    ๑๐     
            ในอาหารปจจยั                  มี  "    ๑๐      
            ในอินทริยปจจยั                  มี  "    ๑๐    
            ในฌานปจจยั                    มี  "    ๑๐      
            ในมัคคปจจัย                    มี  "    ๑๐     
            ในสัมปยุตตปจจยั                 มี  "    ๑๐    
            ในวิปปยุตตปจจยั                 มี  "    ๑๐    
            ในอัตถิปจจัย                    มี  "    ๑๐    
            ในนัตถิปจจัย                    มี  "    ๑๐    
            ในวิคตปจจัย                    มี  "    ๑๐     
            ในอวคิตปจจัย               มีวาระ ๑๐ ท้ังหมด    
                    การนับอนุโลม พึงนับอยางนี้             
                         อนุโลม จบ.    
     [๔๗๑] ปตสิหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปน             
อเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ   
เหตุปจจยั     
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     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติ             
สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒              
     [๔๗๒] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒     
     ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ      
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒          
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุข              
สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒              
     [๔๗๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัย        
ขันธ ๒    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๑               
อาศัยขันธ ๒   
     โมหะ ท่ีสหคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคต           
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๔๗๔] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข             
สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒            
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     สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข              
สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒              
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติ             
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
     [๔๗๕] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                
     ท่ีไมใชอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ พงึใสใหเต็ม       
     ท่ีไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย พึงกําหนดวาในอรูป และในปฏิสนธิขณะดวย    
     ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม   
     สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม    
                หัวขอปจจัย ๑๐ พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้      
     ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจัย ฯลฯ   
     พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมมี    
     [๔๗๖] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั    
     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑            
อาศัยขันธ ๒   
     [๔๗๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ฌานปจจยั     
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     คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒                
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั เหมือนกับไมใชเพราะเหตุปจจัย โมหะ ไมมี    
     ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย พึงใสใหเตม็ ตอรูปปญหาเทาน้ัน    
     [๔๗๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "   ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย   
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มีวาระ  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "    ๒    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "   ๑๐    
                   ปจจนยีะ พึงกระทําใหบริบูรณ             
                         ปจจนยีะ จบ.    
     [๔๗๙] ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กบัเหตุปจจยั      มีวาระ  ๑๐   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย กับ  ฯลฯ         
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย  กับ  ฯลฯ          
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย     กับ  ฯลฯ         
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย    กับ  ฯลฯ         
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑๐    
                  อนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยพิสดาร            
                      อนุโลมปจจนยีะ จบ.     
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     [๔๘๐] ในอารัมมณปจจยั    กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    มีวาระ  ๑๐   
           ในอนนัตรปจจัย             กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑๐    
           ในสมนันตรปจจยั            กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑๐    
           ในสหชาตปจจัย             กับ  ฯลฯ               
           ในอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ             
           ในนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ              
           ในอุปนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ             
           ในปุเรชาตปจจัย            กับ  ฯลฯ              
           ในอาเสวนปจจยั            กับ  ฯลฯ               
           ในกัมมปจจัย               กับ  ฯลฯ              
           ในวิปากปจจยั              กับ  ฯลฯ              
           ในอาหารปจจัย             กับ  ฯลฯ               
           ในอินทริยปจจยั             กับ  ฯลฯ             
           ในฌานปจจัย               กับ  ฯลฯ   มีวาระ ๑๐ ท้ังหมด    
           ในมัคคปจจัย               กับ  ฯลฯ   มีวาระ  ๑    
           ในสัมปยุตตปจจยั            กับ  ฯลฯ   มี  "  ๑๐    
           ในวิปปยุตตปจจยั            กับ  ฯลฯ             
           ในอัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ             
           ในนัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ             
           ในวิคตปจจัย               กับ  ฯลฯ              
           ในอวิคตปจจัย              กับ  ฯลฯ   มีวาระ ๑๐ ท้ังหมด    
                       ปจจนยีานุโลม จบ.    
                        ปฏิจจวาร จบ.     
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              สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารกด็ี สังสัฏฐวารก็ดี    
                สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร          
                        ------------    
                          ปญหาวาร    
     [๔๘๑] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุ      
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั        
     [๔๘๒] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปน        
สุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๔๘๓] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
เหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปน        
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๔๘๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ         
     เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ           
                       ในสุขมูละ มี ๓ นัย   
     [๔๘๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั    
      คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย            
โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
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     [๔๘๖] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต            
ขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
     [๔๘๗] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรมแลว              
พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม               
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณากุศล               
กรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม    
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนปตสิหคตธรรม พิจารณากิเลสท่ีขม         
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม           
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย         
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจติท่ีเปนปติสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    
เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม          
เกิดข้ึน    
     [๔๘๘] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม   
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลวพิจารณากุศล                
กรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม    
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนปตสิหคตธรรม พิจารณากิเลสท่ีขม         
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม       
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย         
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจติท่ีเปนสุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    
เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปตสิหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม           
เกิดข้ึน    
     [๔๘๙] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม   
พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม            
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณา    
กุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนปตสิหคตธรรม พิจารณากิเลสท่ีขม         
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม        
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย         
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจติท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมยินดี ยอม              
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจิกจิฉา เกิดข้ึน อุทธัจจะ เกิดข้ึน    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปตสิหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ           
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติ      
ญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม       
เกิดข้ึน    
     [๔๙๐] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม   
แลวพิจารณากศุลกรรมนั้นดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม     
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     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลวพิจารณา    
กุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนปตสิหคตธรรม พิจารณากิเลสท่ีขม         
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข    
สหคตธรรม    
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย         
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจติท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอม            
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน       
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และ      
สุขสหคตธรรม เกิดข้ึน          
     [๔๙๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
           สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ        
           เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ   
     เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม       
และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน       
     [๔๙๒] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม               
แลวพิจารณากศุลกรรมนั้นดวยจติท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม        
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ออกจากผลแลว    
พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม         
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     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลสท่ีขม      
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม        
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง          
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมยินดี ยอม           
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกดิข้ึน     
วิจิกจิฉา เกดิข้ึน อุทธัจจะ เกดิข้ึน    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั อากิญ   
จัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ          
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขา            
สหคตธรรม เกิดข้ึน             
     [๔๙๓] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม                
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจติท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม               
แลวพิจารณากศุลกรรมนั้นดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว พิจารณา   
กุศลกรรมนั้นดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
     พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม พิจารณากิเลส            
ท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ดวยท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข    
สหคตธรรม     
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง          
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอม         
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน       
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม          
และสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน       
     [๔๙๔] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั          
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม   
และสุขสหคตธรรม                
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยความ              
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม         
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน      
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดข้ึน   
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม           
โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ             
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ขันธท้ังหลาย              
ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน    
     [๔๙๕] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และ    
สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 158 
     [๔๙๖] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวย               
จิตท่ีเปนปติสหคตธรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตท่ีเปน     
 ปติสหคตธรรมแลวพิจารณา       
     บุคคลออกจากฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผลแลว กระทําฌาน   
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรมแลวพิจารณา               
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจติท่ี      
เปนปติสหคตธรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง    
หนักแนน ราคะท่ีเปนปติสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก               
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๔๙๗] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ               
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก               
สัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     [๔๙๘] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ      
แลว กระทํากศุลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ        
     [๔๙๙] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ         
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     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ               
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต      
ขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๕๐๐] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ                
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก                
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๕๐๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต       
ขันธท้ังหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย           
     [๕๐๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ    
     [๕๐๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก                
สัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     [๕๐๔] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแก            
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๕๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
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     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ    
     อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ    
     [๕๐๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ    
     [๕๐๗] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๕๐๘] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ ฯลฯ           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๕๐๙] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ    
     [๕๑๐] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และ    
สุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ฯลฯ     
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     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอธิปติปจจัย      
     [๕๑๑] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
ปติสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู โดยอนันตรปจจัย    
     พึงแสดงวาเปนปจจยัสําหรับบทท้ังปวง ดวยเหตนุี้        
     อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแก               
มรรค มรรค เปนปจจยัแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติ ท่ี            
เปนปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๕๑๒] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
สุขสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอนันตร           
ปจจัย    
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ   
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดย               
อนันตรปจจยั   
     [๕๑๓] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม        
โดยอนันตรปจจัย               
     ภวังคท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย     
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     วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย           
อนันตรปจจยั   
     ภวังคท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร       
ปจจัย    
     กุศลอกุศลท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม              
กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย    
     [๕๑๔] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย     
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข             
สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย ฯลฯ    
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข          
สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
     [๕๑๕] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
สุขสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อนุโลมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกโคตรภูท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอนันตร            
ปจจัย ฯลฯ   
     อนุโลมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดย                
อนันตรปจจยั   
     [๕๑๖] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
ปติสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ     
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     อนุโลมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนปติสหคตธรรม โดย               
อนันตรปจจยั   
     [๕๑๗] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม         
โดยอนันตรปจจัย               
     ภวังคท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจัย    
     กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ โดยอนันตรปจจยั                
     วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ โดย            
อนันตรปจจยั   
     ภวังคท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร        
ปจจัย    
     กุศลอกุศลท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา        
 เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั    
     [๕๑๘] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ   
     อนุโลมท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุข           
สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
     [๕๑๙] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปน            
อุเบกขาสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรมท่ีเกิด       
หลังๆ ฯลฯ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 164 
     อนุโลมท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม            
เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนอุเบกขา           
สหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
     [๕๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม        
อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม วิบากมโนธาตุท่ีเปนอุเบกขาสหคต    
ธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนปติสหคตธรรม ภวังคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม     
เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนปตสิหคตธรรม กุศลอกุศลท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแก      
วุฏฐานะท่ีเปนปติสหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจยัแกวุฏฐานะ เนวสัญญา    
นาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนปติสหคตธรรม โดย          
อนันตรปจจยั   
     [๕๒๑] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ     
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     พึงกําหนดถือเอาขอความตามบาลีขางตนนั้นแหละเปนอรรถาธิบายในทีน่ี้ดวย                
     [๕๒๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย       
     คือ จุติจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปน        
อุเบกขาสหคตธรรม ภวังคท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ            
วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคท่ีเปน           
อุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแก                
วุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ         
โดยอนันตรปจจัย           
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     [๕๒๓] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ    
สุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยั           
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ    
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนปติ          
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๕๒๔] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยสมนันตรปจจัย    
                     เหมือนกับ อนนัตรปจจัย   
     [๕๒๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒          
เปนปจจยัแกขันธ ๒ โดยสหชาตปจจัย    
                      เหมือนกับ ปฏิจจวาร    
                  ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑๐           
     [๕๒๖] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
เปนปจจยัโดยนิสสยปจจัย      
                     พึงกระทําหัวขอปจจัย ๑๐                
     [๕๒๗] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรมแลว         
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนปติสหคตธรรมใหเกดิข้ึน วปิสสนา ฯลฯ        
มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปติสหคตธรรม                
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ ฯลฯ จาคะ ฯลฯ ปญญา แลวให           
ทาน สมาทานศีล กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม     
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     บุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ   
ปรารถนาแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนปติสหคตธรรมใหเกดิข้ึน         
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม            
     บุคคลยอมถือเอาส่ิงของท่ีผูอ่ืนมิไดให กลาวเท็จ กลาวสอเสียด พดูเพอเจอ         
ตัดชองยองเบา ลอบข้ึนไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง ปลนตามทาง ผิดภรรยาผูอ่ืน ฆาคน      
ในหมูบาน ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปตสิหคตธรรม           
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ    
ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธา ท่ีเปนปติสหคตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ            
ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๕๒๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม          
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ   
มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ดวยจิตท่ีเปน            
สุขสหคตธรรม   
     บุคคลยอมถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขามิไดให ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนสุข       
สหคตธรรม    
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนสุข             
สหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๒๙] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
แลวใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกดิข้ึน ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปน     
อุเบกขาสหคตธรรม        
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ   
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอุเบกขา         
สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๓๐] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ความปรารถนา ฯลฯ                
แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนคิม ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนปติ            
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๕๓๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลว          
ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนสุขสหคตธรรม               
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ   
ท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม    
     ศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เปนสุขสหคต                
ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณที่เปน            
สุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๕๓๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ     
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลว          
ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปติสหคตธรรม              
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ   
ท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปตสิหคตธรรม   
     ศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เปนสุขสหคต                
ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๕๓๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลว          
ใหทาน ฯลฯ ยงัอภิญญาใหเกดิข้ึน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม                
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ   
ท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม                
     ศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวญิญาณที่เปนสุขสหคต                
ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั          
     [๕๓๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลว          
ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ   
ท่ีเปนสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปตสิหคตธรรม และ               
สุขสหคตธรรม   
     ศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณที่เปนสุขสหคต                
ธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดย            
อุปนิสสยปจจยั       
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     [๕๓๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม          
แลวใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกดิข้ึน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม            
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ              
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   
     ศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ี              
เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั        
     [๕๓๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม          
แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม          
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ              
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม    
     ศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปติ         
สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๓๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม          
แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนสุขสหคตธรรม           
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ              
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม     
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     ศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสุข          
สหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๓๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม          
แลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจติท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ              
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
     ศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปติ         
สหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๕๓๙] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา                
แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนคิม ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม       
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนปติ            
สหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๔๐] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ     
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา                
แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนคิม ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม        
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยั   
แกศรัทธาท่ีเปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดย             
อุปนิสสยปจจยั                
     [๕๔๑] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ ยังอภญิญาใหเกิดข้ึน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตท่ีเปน             
อุเบกขาสหคตธรรม               
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน ฯลฯ   
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม   
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก               
ศรัทธาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๕๔๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม             
และสุขสหคตธรรมแลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนปติสหคตธรรม              
และสุขสหคตธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ             
ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ   
ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลวใหทาน สมาทานศีล กระทํา    
อุโบสถกรรม ฌานท่ีเปนปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ                
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
     บุคคลยอมถือเอาส่ิงของท่ีผูอ่ืนมิไดให กลาวเท็จ กลาวสอเสียด พดูเพอเจอ ตัดชอง    
ยองเบา ลอบข้ึนไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง ปลนตามทาง ผิดภรรยาผูอ่ืน ฆาคนในหมูบาน    
ฆาคนในนิคม ดวยจิตท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม       
     ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก               
ศรัทธาท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๕๔๓] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
ปติสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย   
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนปติสหคตธรรม อนุโลม              
เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย       
     [๕๔๔] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย         
ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั             
     อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน           
ปจจัย อนุโลมท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานที่เปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวน         
ปจจัย    
     โคตรภูท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนสุขสหคตธรรม โวทานท่ีเปน           
ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     [๕๔๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั    
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย         
ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย ฯลฯ    
     โวทานท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคต            
ธรรม โดยอาเสวนปจจยั         
     [๕๔๖] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ         
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย ฯลฯ    
                  พึงดูปตินัย แลวกระทําไปตามนัน้           
     [๕๔๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     โวทานท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม โดย              
อาเสวนปจจยั   
     [๕๔๘] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยั          
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย           
ฯลฯ    
     [๕๔๙] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั   
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     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย             
โดยกัมมปจจัย   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย          
ท่ีเปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย             
     [๕๕๐] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
ท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย             
ท่ีเปนสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย      
     [๕๕๑] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแก              
ขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๕๕๒] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
ท้ังหลายท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย          
ท่ีเปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๕๕๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ         
            พึงดูการนับท้ัง ๔ แลวกระทําไปตามน้ัน             
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     [๕๕๔] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม โดยกัมมปจจยั            
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจยั             
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ    
     ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปตสิหคตธรรม ฯลฯ    
                       พึงกระทําท้ัง ๔ นัย   
                   ผูมีปญญาพึงแจก ปติสหคตธรรม            
     [๕๕๕] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยวิปากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยวิปาก         
ปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ เปน           
ปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ          
     หัวขอปจจยัท้ัง ๑๐ พึงใหพิสดาร เหมือนกับ เหตุปจจยัในปฏิจจวาร    
     [๕๕๖] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจยั               
โดยอินทริยปจจัย เปนปจจยั โดยฌานปจจยั เปนปจจัย โดยมัคคปจจยั เปนปจจยั              
โดยสัมปยุตตปจจัย เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย   
           หัวขอปจจัยท้ัง ๑๐ พึงใหพิสดาร   
     เปนปจจยั โดยนัตถิปจจยั เปนปจจัย โดยวิคตปจจยั     
     นัตถิปจจัยก็ดี วิคตปจจยัก็ดี เหมือนกบั อนันตรปจจยั    
                    เปนปจจยัโดย อวิคตปจจยั     
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     [๕๕๗] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๑๐    
           ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๑๖    
           ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๑๖    
           ในอนนัตรปจจัย                     มี  "   ๑๖    
           ในสมนันตรปจจยั                    มี  "   ๑๖    
           ในสหชาตปจจัย                     มี  "   ๑๐     
           ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "   ๑๐    
           ในนิสสยปจจัย                      มี  "   ๑๐    
           ในอุปนิสสยปจจัย                    มี  "   ๑๐    
           ในอาเสวนปจจยั                    มี  "   ๑๐     
           ในกัมมปจจัย                       มี  "   ๑๖    
           ในวิปากปจจยั                      มี  "   ๑๐    
           ในอาหารปจจัย      
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย        
           ในมัคคปจจัย       
           ในสัมปยุตปจจยั    
           ในอัตถิปจจัย                       มีวาระ  ๑๐    
           ในนัตถิปจจัย                       มี  "   ๑๖    
           ในวิคตปจจัย                       มี  "   ๑๖    
           ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๑๐    
           ผูมีปญญาพึงนับคลอยตาม กุสลัตติกอนุโลม         
                         อนุโลม จบ.     
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     [๕๕๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน   
ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจยั               
     [๕๕๙] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจยั               
     [๕๖๐] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๕๖๑] ปตสิหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๕๖๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจยั               
     [๕๖๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยกัมมปจจยั               
     [๕๖๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั       
     [๕๖๕] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๕๖๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
กัมมปจจยั    
     [๕๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั     
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     [๕๖๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั       
     [๕๖๙] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย    
     [๕๗๐] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกปติสหคตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๕๗๑] ปตสิหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๕๗๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย    
     [๕๗๓] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ    
สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย    
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยอารัมมณปจจัย   
     [๕๗๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ  ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย               มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั                มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "   ๑๖     
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           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มีวาระ  ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๑๖    
           ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                มี  "   ๑๖    
                      ผูมีปญญาพึงนับปจจนยีะ              
                         ปจจนยีะ จบ.    
     [๕๗๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย   กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย   กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐     
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           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั    กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
                   ผูมีปญญาพึงนับอนุโลมปจจนียะ           
                      อนุโลมปจจนยีะ จบ.    
     [๕๗๖] ในอารัมมณปจจยั                กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
                                              มีวาระ ๑๖     
           ในอธิปติปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในอนนัตรปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในสมนันตรปจจยั            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในสหชาตปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในอุปนิสสยปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในอาเสวนปจจยั            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในกัมมปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖     
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           ในวิปากปจจยั              กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๑๐    
           ในอาหารปจจัย             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในอินทริยปจจยั             กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในฌานปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในมัคคปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในสัมปยุตตปจจยั            กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในอัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
           ในนัตถิปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในวิคตปจจัย               กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๖    
           ในอวิคตปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๐    
                    ผูมีปญญาพึงนับปจจนยีานุโลม           
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                       ปติตติกะ ท่ี ๗ จบ   
                         ----------    
                      ทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร   
     [๕๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒              
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปตาตัพพธรรม    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย    
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒    
     [๕๗๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒               
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย    
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒    
     [๕๗๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนน   
ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย         
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย               
มหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย               
     [๕๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย     
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     [๕๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     [๕๘๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒              
     [๕๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒               
     [๕๘๔] เนวทัสสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒   
อาศัยขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ           
ธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ     
     [๕๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย         
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติ    
ปจจัย มี ๓ นัย              
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑             
มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะอธิปติปจจัย     
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะอธิปติปจจัย     
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     [๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อนันตรปจจยั เพราะสมนันตรปจจัย    
     เหมือนกับอารัมมณปจจยั    
      [๕๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
สหชาตปจจัย มี ๓ นัย          
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย      
     เนวทัสสเนน ฯลฯ           
     คือ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุ    
สมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะสหชาตปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะสหชาตปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
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     [๕๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ นัย       
     ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๑ นยั    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒   
อาศัยขันธ ๒   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม                
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต    
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร   
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ มหาภตูรูป ๒              
อาศัยมหาภูตรูป ๒              
     [๕๘๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
นิสสยปจจัย   
     เหมือนกับเหตุปจจยั      
     เพราะอุปนสิสยปจจัย มี ๓ นัย    
     เพราะปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย ปฏิสนธิไมมี               
     เพราะอาเสวนปจจัย วิปากปฏิสนธิไมมี    
     เพราะกัมมปจจัย อัชฌัตติกรูป และสวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป   
ท้ังหลายมีบริบูรณ            
     [๕๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะวปิากปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนวิบาก    
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     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ                
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     [๕๙๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อาหารปจจัย   
     อัชฌัตติกมหาภูตรูป และอาหารสมุฏฐานรูปมีบริบูรณ        
     เพราะอินทริยปจจยั เหมือนกับกัมมปจจยั   
     เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เหมือนกับเหตุปจจัย     
     เพราะสัมปยุตตปจจยั เหมือนกับอารัมมณปจจยั             
     เพราะวิปปยุตตปจจยั เหมือนกับวิปปยตุตปจจัย ในกสุลัตติกะ    
     เพราะอัตถิปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย   
     เพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย    
     [๕๙๒] ในเหตุปจจยั                         มีวาระ ๙    
           ในอารัมมณปจจยั                      มี  "  ๓    
           ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๙    
           ในอนนัตรปจจัย                       มี  "  ๓    
           ในสมนันตรปจจยั                      มี  "  ๓    
           ในสหชาตปจจัย                       มี  "  ๙     
           ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๓    
           ในนิสสยปจจัย                        มี  "  ๙    
           ในอุปนิสสยปจจัย                      มี  "  ๓    
           ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                      มี  "  ๓     
           ในกัมมปจจัย                         มี  "  ๙    
           ในวิปากปจจยั                        มี  " ๑      
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           ในอาหารปจจัย                       มีวาระ ๙     
           ในอินทริยปจจยั                       มี  "  ๙    
            ในฌานปจจยั                         มี  "  ๙     
           ในมัคคปจจัย                         มี  "  ๙    
           ในสัมปยุตตปจจยั                      มี  "  ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั                      มี  "  ๙    
           ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๙    
           ในนัตถิปจจัย                         มี  "  ๓    
           ในวิคตปจจัย                         มี  "  ๓    
           ในอวิคตปจจัย                        มี  "  ๙    
                   บทเหลานี้ผูมีปญญาพึงนับอนุโลม         
                          อนุโลม จบ    
     [๕๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา               
     [๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๕๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒              
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนน-             
ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย  
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อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปน               
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย พาหริรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน            
รูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปท่ีเปน              
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๕๙๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     [๕๙๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     [๕๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม             
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ            
ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร                
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ              
     [๕๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     [๖๐๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     [๖๐๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
               พึงทําใหบริบูรณ เหมือนกับเหตุปจจัย         
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย ไมใชเพราะนิสสยปจจยั ฯลฯ    
     [๖๐๒] ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะปุเรชาตปจจัย            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ           
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒   
อาศัยขันธ ๒   
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม              
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา        
ตัพพธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนน   
ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย      
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ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหริรูป อาหาร             
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ              
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     [๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ-          
ธรรม    
     [๖๐๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ            
ธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน               
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน                
รูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ          
     [๖๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย เหมือนกบั ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ ปฏิสนธิไมมี     
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     [๖๐๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจัย   
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย    
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ               
     [๖๐๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑   
ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย รูปชีวิตนิทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๖๐๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ              
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ          
     [๖๐๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย    
     คือ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     [๖๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมเพราะสัมปยุตตปจจัย เหมือนกบั ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     [๖๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย        
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป             
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
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     [๖๑๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย เหมือนกบั ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั           
     [๖๑๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย              มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย             มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย             มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย             มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย             มี  "  ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย             มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                มี  "  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย               มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย              มี  "  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั              มี  "  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                มี  "  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                มี  "  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั             มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั             มี  "  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๕    
                         รูแลว พึงนับ    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๖๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           กับเหตุปจจัย    
                                             มีวาระ ๕       
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับ ฯลฯ    มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย   กบั ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย   กบั ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ    มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย   กับ ฯลฯ    มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ    มี  "  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   กบั ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กบั ฯลฯ    มี  "  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "  ๕    
                      ผูมีปญญา พึงนับอยางนี้             
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๖๑๕] ในอารัมมณปจจยั            กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    
                                             มีวาระ ๓       
            ในอนนัตรปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในสมนันตรปจจยั           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓     
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            ในสหชาตปจจัย            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ ๓    
            ในปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอาเสวนปจจยั           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในวิปากปจจยั             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอาหารปจจยั            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอินทริยปจจยั            กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในฌานปจจยั              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในมัคคปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๒    
            ในสัมปยุตตปจจยั           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในวิปปยุตตปจจยั           กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
            ในอวคิตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "  ๓    
                      ผูมีปญญา พึงนับอยางนี้             
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
                         ----------    
                          สหชาตวาร    
     [๖๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดรวมกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั      
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     คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดรวมกับ   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
                  สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร                
                          ปจจยวาร    
     [๖๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั มี ๓ นัย           
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นยั    
     [๖๑๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ         
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนน   
ภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย        
อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป     
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัย         
วัตถุ    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ     
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     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป             
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป              
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     [๖๑๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒              
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ     
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสส    
เนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒              
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ          
มหาภูตรูปท้ังหลาย             
     [๖๒๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๒          
และหทัยวัตถุ ฯลฯ              
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย           
     ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย    
ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒               
และหทัยวัตถุ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป           
ท้ังหลาย    
     [๖๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๖๒๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม      
     [๖๒๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม                
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ              
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ           
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     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     [๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ เนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย          
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒              
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ     
     [๖๒๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒               
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ     
     [๖๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อธิปติปจจัย พงึใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมมี    
     เพราะ อนนัตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เหมือนกับเพราะ อารัมมณปจจยั   
     [๖๒๗] ฯลฯ เพราะ สหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย     
     ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย     
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา               
ตัพพธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
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     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา           
ภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ            
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ   
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย            
หทัยวัตถุ    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะสหชาตปจจัย              
                หัวขอปจจัยท่ีเหลือ เหมือนกับเหตุปจจยั    
     [๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
อัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจยั เพราะอุปนิสสยปจจยั เพราะปุเรชาตปจจัย ปฏิสนธิ            
ไมมี    
     เพราะ อาเสวนปจจยั ปฏิสนธิ และวิบากไมมี               
     เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริย   
ปจจัย เพราะ ฌานปจจยั เพราะ มัคคปจจยั เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตต             
ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย            
     [๖๒๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๑๗    
           ในอารัมมณปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๗    
           ในอนนัตรปจจัย                         มี  "   ๗    
           ในสมนันตรปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗    
           ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๗    
           ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗     
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           ในอุปนิสสยปจจัย                        มีวาระ  ๗    
           ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗    
           ในอาเสวนปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในวิปากปจจยั                          มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๗    
           ในอินทริยปจจยั                         มี  "  ๑๗    
           ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๗    
           ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗ พึงนับอยางนี้                
                          อนุโลม จบ    
     [๖๓๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา               
     [๖๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๖๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย     
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     คือ ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา             
ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ          
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ  กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน             
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม  อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา อาศัยหทัยวัตถุ          
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ           
     [๖๓๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และ           
หทัยวัตถุ    
     [๖๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ  ไมใชเพราะเหตุปจจยั           
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ             
หทัยวัตถุ    
     [๖๓๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม  อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     [๖๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     [๖๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม                
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ             
ธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป           
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     [๖๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั         
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภตู            
รูปท้ังหลาย   
     [๖๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป            
ท้ังหลาย    
     [๖๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกบัสหชาตปจจยั    
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย    
     [๖๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะปุเรชาตปจจัย        
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     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     [๖๔๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะปุเรชาตปจจัย            
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะปุเรชาตปจจัย            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม               
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธ         
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ            
สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย     
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและมหาภตูรูป           
ท้ังหลาย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย      
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรมและมหาภูตรูป            
ท้ังหลาย    
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั ฯลฯ              
     [๖๔๓] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหา              
ตัพพธรรม    
     ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย            
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ            
ธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน                
เนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ           
     ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ      
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไม    
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวตัถุ       
     [๖๔๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสส    
เนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย            
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหา               
ตัพพธรรม และหทัยวัตถุ      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 205 
     ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนา    
ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ            
ธรรม และหทัยวัตถุ            
     [๖๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย พงึใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมมี   
     ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว               
ท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย             
     ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย    
     คือ ปญจวญิญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหา                
ตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ      
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ฯลฯ ไมใชเพราะสัมมปยตุตปจจัย    
     ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
     ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม     
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     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ขันธ           
๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว               
ท้ังหลาย ฯลฯ   
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๖๔๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ  ๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๑๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย                 มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                 มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                 มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "   ๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๑๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                 มี  "  ๑๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "   ๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๑๗    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "   ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มี  "   ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "   ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                 มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "   ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "   ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "   ๕    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๖๔๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย         กับ ฯลฯ         มีวาระ ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย       กบั ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั       กบั ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย       กบั ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย       กบั ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั          กับ ฯลฯ         มี  "   ๕    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๖๔๘] ในอารัมมณปจจยั                      กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              
                                                มีวาระ  ๗    
     ในอนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในสมนันตรปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในสหชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอัญญมัญญปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในนิสสยปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอุปนิสสยปจจยั                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗     
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     ในปุเรชาตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอาเสวนปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในกัมมปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในวิปากปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอาหารปจจัย                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอินทริยปจจยั                 กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในฌานปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในมัคคปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในวิปปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอัตถิปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในนัตถิปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอวิคตปจจัย                  กับ ฯลฯ         มี  "   ๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       ปจจนยีานุโลม  จบ    
                        ปจจยวาร  จบ    
               นิสสยวาร พึงกระทําเหมือนกับปจจยวาร           
                 -------------------------   
                          สังสัฏฐวาร    
     [๖๔๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลา          
กับขันธ ๒     
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     [๖๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม       
     [๖๕๑] เนวทัสสเนนนภาวนาปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ              
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม   
     [๖๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     ทุกๆ บท พึงแจกใหพิสดารอยางละ ๓ ละ ๓   
     [๖๕๓] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๓    
           ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๓    
           ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๓    
           ในอนนัตรปจจัย                          มี  "  ๓    
           ในสมนันตรปจจยั                         มี  "  ๓    
           ในสหชาตปจจัย                          มี  "  ๓    
           ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "  ๓    
           ในนิสสยปจจัย                           มี  "  ๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย                         มี  "  ๓    
           ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "  ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                         มี  "  ๓    
           ในวิปากปจจยั                           มี  "  ๑    
           ในอาหารปจจัย                          มี  "  ๓    
           ในอินทริยปจจยั                          มี  "  ๓     
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           ในฌานปจจัย                            มีวาระ ๓    
           ในมัคคปจจัย                            มี  "  ๓    
           ในสัมปยุตตปจจยั                         มี  "  ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั                         มี  "  ๓    
           ในอัตถิปจจัย                            มี  "  ๓    
           ในนัตถิปจจัย                            มี  "  ๓    
           ในวิคตปจจัย                            มี  "  ๓    
           ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๓    
                          อนุโลม จบ    
     [๖๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา       
     [๖๕๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ         
     [๖๕๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนา    
ยปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปน         
อเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๖๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไม            
ใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย             
     คือ ปญจวญิญาณ           
     ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจยั     
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     คือ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๓ นัย   
     [๖๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                         มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                        มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                         มี  "  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                         มี  "  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                      มี  "  ๓    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๖๕๙] ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        กับเหตุปจจัย มีวาระ ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย        กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย       กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย     กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๖๖๐] ในอารัมมณปจจยั      กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๓     
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     ในอนันตรปจจัย               กับ ฯลฯ           มีวาระ ๓    
     ในสมนันตรปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอาเสวนปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในวิปากปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๑    
     ในอาหารปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอินทริยปจจัย               กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในฌานปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๒    
     ในสัมปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย              กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในวคิตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
     ในอวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "  ๓    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                        สังสัฏฐวาร จบ    
                    -------------------     
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                         สัมปยุตตวาร    
     [๖๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ประกอบกับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
                 สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร            
                          ปญหาวาร    
     [๖๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุ    
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย         
โดยเหตุปจจยั   
     [๖๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
โดยเหตุปจจยั                
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
โดยเหตุปจจยั   
     [๖๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ             
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     [๖๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุ    
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย          
โดยเหตุปจจยั   
     [๖๖๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย         
โดยเหตุปจจยั    
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     [๖๖๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ              
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     [๖๖๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม ฯลฯ           
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต            
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย               
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมเปนปจจัยแก            
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั            
     [๖๖๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม              
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึนทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉาเกิดข้ึน    
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้นราคะท่ีเปนทัสส      
เนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน วจิิกิจฉาเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน    
     เพราะปรารภวิจกิิจฉา วิจกิิจฉาเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ     
ธรรมเกิดข้ึน เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา           
ตัพพธรรมเกิดข้ึน วิจกิิจฉาเกดิข้ึน    
     [๖๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม รูซ่ึง          
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน     
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไม             
เท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา   
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเจโต           
ปริยญาณ    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณแกบุพเพนิวา          
สานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย   
     [๖๗๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ         
ปรารภราคะน้ัน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน อุทธัจจะเกดิข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาว     
นายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน       
     เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน           
เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน อุทธัจจะเกดิข้ึน    
     [๖๗๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ         
ปรารภราคะน้ัน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน วิจกิิจฉาเกิดข้ึน       
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน    
     เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิเกิดข้ึน วิจกิิจฉาเกดิข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา          
ตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสท่ีเปนทัสสเนน          
ปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน วิจิกจิฉาเกิดข้ึน         
     [๖๗๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณาเห็นกิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม               
พิจารณากเิลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน     
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม  โดยความเปนของไม             
เท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา   
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมโดยเจโตปริย        
ญาณ    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณแกบุพเพนิวาสา         
นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๖๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น พิจารณา                
กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน                
     ออกจากฌาน พิจารณาฌาน     
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณานิพพาน    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอวัชชนะ โดยอารัมมณ              
ปจจัย    
     บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกขโดยความเปน            
อนัตตา    
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ    
บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเปนของ           
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา                
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม         
โดยเจโตปริญญาณ                
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ อกิญจัญญายตนะเปนปจจยัแก               
เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณโดยอารัมมณปจจยั โผฏฐัพพาย          
ตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั          
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     ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ            
แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาน แก                
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย     
     [๖๗๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลิน               
ยิ่ง ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน        
ทิฏฐิเกิดข้ึน วจิิกิจฉาเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน บุคคลพิจารณากุศล    
กรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     บุคคลออกจากฌานแลว ยอมยินดีซ่ึงฌานนั้น เพราะปรารภฌานน้ัน ราคะท่ีเปนทัสส            
เนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ   
     เม่ือฌานเส่ือมแลว โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความ         
เดือดรอน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจกัขุ             
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคล              
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ    
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ           
     [๖๗๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดยิ่งซ่ึง            
กุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดข้ึน อุทธัจจะเกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวานย    
ปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน         
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     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     ออกจากฌาน ฯลฯ            
     จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปน    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้ ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ          
เกิดข้ึน อุทธัจจะเกดิข้ึนโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน    
     [๖๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อธิปปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมให              
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน    
     บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่           
เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน       
ทิฏฐิเกิดข้ึน   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยั            
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๖๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม              
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย         
     [๖๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนว    
ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยอธิปติปจจัย    
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     [๖๘๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน           
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณ       
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน         
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๖๘๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ            
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะน้ันให    
เปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน               
     [๖๘๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม               
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย    
     [๖๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย                
      มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม              
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
     [๖๘๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ       
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     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว               
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา      
     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   
พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณากระทํานิพพานใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา     
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม             
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๖๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ              
กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง          
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิด        
ข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน            
     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน         
ฯลฯ    
     ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ       
     หทัยวัตถุ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมให              
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําหทัยวัตถุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ     
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน    
     [๖๘๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม ฯลฯ     
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     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ             
กรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน ซ่ึงกศุลกรรมนั้น เพราะกระทํากศุลกรรมนั้นใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน         
     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณ        
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมเกิดข้ึน          
     [๖๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ัง       
หลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     [๖๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะโดยอนันตร             
ปจจัย    
     [๖๘๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ            
ท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     [๖๙๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร             
ปจจัย     
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     [๖๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา    
ยปหาตัพพธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย         
แกเนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย       
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภูเปนปจจยัแก             
มรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค มรรค เปนปจจยัแกผล ผลเปนปจจัยแกผล  อนุโลม               
เปนปจจยัแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล          
สมาบัติ โดยอนันตรปจจยั       
     [๖๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตร           
ปจจัย    
     [๖๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอนันตร            
ปจจัย    
     [๖๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
สมนันตรปจจยั   
                     เหมือนกับ อนนัตรปจจัย   
     [๖๙๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
สหชาตปจจัย มี ๓ นัย          
     [๖๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี    
๓ นัย     
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     [๖๙๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา    
ยปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓   
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ        
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยสหชาตปจจัย หทัยวัตถุ           
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูปท้ังหลาย เปน    
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป           
ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๖๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก                
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
     [๖๙๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย        
     คือ ขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
     [๗๐๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อัญญมัญญปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ              
     [๗๐๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓    
     [๗๐๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนา    
ยปหาตัพพธรรม ฯลฯ       
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓   
โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก               
ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแก            
หทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภตูรูป ๓        
โดยอัญญมัญญปจจัย สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ             
     [๗๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
นิสสยปจจัย มี ๓ นัย          
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย      
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ             
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก            
ขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จกัขายตนะ เปน                
ปจจัยแกจกัขุวญิญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ ฯลฯ    
     [๗๐๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยนิสสยปจจัย          
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสย           
ปจจัย    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสย            
ปจจัย    
     [๗๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจยั    
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓              
โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๗๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก                
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
     [๗๐๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจยั   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดย           
นิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ       
     [๗๐๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยนิสสยปจจัย        
     คือ ขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตต            
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย           
     [๗๐๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ            
ธรรมแลว ฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ ทําลายสงฆ   
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ   
ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา    
เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา        
โดยอุปนิสสยปจจัย       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 226 
     [๗๑๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนทัสสเนนปหา   
ตัพพธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว    
ใหทาน ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา    
เปนปจจยัแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย        
ปจจัย    
     [๗๑๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ   
โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ               
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั            
     [๗๑๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม           
แลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ   
ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา     
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เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา        
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     ฉันทราคะในภณัฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในภณัฑะของผูอ่ืน โดยอุปนสิสย             
ปจจัย ฉันทราคะในส่ิงของท่ีหวงแหนของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในส่ิงของท่ีหวงแหนของ        
ผูอ่ืน โดยอุปนสิสยปจจยั     
     [๗๑๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม           
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ   
ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน            
     ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา    
เปนปจจยัแกศรัทธา แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย          
     [๗๑๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน         
     บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู    
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน      
     ศรัทธา ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ    
ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผล                
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     [๗๑๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัย ฯลฯ เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ                
แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๗๑๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ    
เสนาสนะแลว กอมานะ           
     ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ    
เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา          
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๗๑๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง           
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หทัยวตัถุ ฯลฯ    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย         
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     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน          
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาปหา       
ตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     [๗๑๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ เพราะ        
ปรารภจักขุนัน้ ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน    
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ฯลฯ                
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภหทัยวตัถุนั้น ราคะท่ีเปน    
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน            
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนนปหา    
ตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     [๗๑๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ เพราะ       
ปรารภจักขุนัน้ ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปน      
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
     โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลิน    
ยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน         
อุทธัจจะ เกดิข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนภาวนาย      
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย     
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     [๗๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย       
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี         
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๗๒๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย       
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี          
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๗๒๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัย        
แกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๗๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ           
ท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั    
     [๗๒๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย     
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     [๗๒๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปน               
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั           
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     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยั               
แกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจยั             
     [๗๒๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย            
กัมมปจจยั    
     [๗๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยกัมมปจจัย           
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกจิตต               
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบาก           
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั   
     [๗๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏ            
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๗๒๙] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย             
กัมมปจจยั    
     [๗๓๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยกัมมปจจัย           
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย            
กัมมปจจยั     
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     [๗๓๑] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ            
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๗๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยั              
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก   
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย           
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั            
     [๗๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยวิปากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัย             
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจยั         
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย    
     [๗๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อาหารปจจัย   
     คือ ฯลฯ กวฬิงการาหาร มีหัวขอปจจัย ๗   
     ฯลฯ เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั    
     คือ จักขุนทรีย และรูปชีวิตินทรีย มีหัวขอปจจัย ๗    
     เปนปจจยั โดยฌานปจจยั เปนปจจัย โดยมัคคปจจยั เปนปจจยั โดยสัมปยุตต             
ปจจัย เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย     
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก          
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๗๓๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
                    แมบทนี้ก็เหมือนกับทัสสเนนะ             
     [๗๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน            
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั           
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย             
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต    
ปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ เปนปจจยั         
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม      
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม              
เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจัย            
     [๗๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั      
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     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนน    
ปหาตัพพธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๗๓๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนาย    
ปหาตัพพ โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๗๓๙] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ      
๒ ฯลฯ    
     [๗๔๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก          
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย    
     [๗๔๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ          
     ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย    
                   พึงกระทําเหมือนกับทัสสเนนะ                
     [๗๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย     
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     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัย           
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั         
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ         
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สําหรับอสัญญสัตว มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ   
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ         
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     โสตะ ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุโดยความเปน               
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา             
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน         
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม             
เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี รูปชีวิติน    
ทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย    
     [๗๔๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงจักขุ          
เพราะปรารภจกัขุนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน    
โทมนัส เกิดข้ึน               
     โสตะ ฯลฯ บุคคลยอมยินดีซ่ึงหทัยวัตถุ   
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจยั   
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     [๗๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ เพราะ     
ปรารภจักขุนัน้ ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน โทมนัส ท่ีเปนภาวนาย    
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ              
     โสตะ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัยวัตถุ    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจยั          
     [๗๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปน             
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒  และหทัยวัตถุ ฯลฯ    
     [๗๔๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย        
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย             
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย          
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิง             
การาหาร เปนปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั   
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมและรูปชีวิตนิทรีย     
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย               
     [๗๔๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
                     พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒   
     [๗๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
นัตถิปจจัย เปนปจจยัโดย วคิตปจจัย เปนปจจัยโดย อวคิตปจจัย     
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     [๗๔๙] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ  ๗    
           ในอารัมมณปจจยั                        มี  "   ๘    
           ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๐    
           ในอนนัตรปจจัย                         มี  "   ๗    
           ในสมนันตรปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในสหชาตปจจัย                         มี  "   ๙    
           ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๓    
           ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "   ๘    
           ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๓    
           ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                        มี  "   ๓    
           ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิปากปจจยั                          มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย                         มี  "   ๗    
           ในอินทริยปจจยั                         มี  "   ๗    
           ในฌานปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในมัคคปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "   ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "   ๕    
           ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๓    
           ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๓    
                         พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ     
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     [๗๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๗๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั             
เปนปจจยั โดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจยั       
     [๗๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจยั   
     [๗๕๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๗๕๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๗๕๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั             
เปนปจจยั โดยปจฉาชาตปจจยั    
     [๗๕๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจยั   
     [๗๕๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาว    
นายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั โดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัย        
โดยกัมมปจจัย เปนปจจยั โดยอาหารปจจยั เปนปจจยั โดยอินทริยปจจยั    
     [๗๕๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยปุเรชาต                
ปจจัย    
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     [๗๕๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยปุเรชาตปจจัย           
     [๗๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๗๖๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ   
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย           
     [๗๖๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๗๖๓] ภาวนายปหาตัพพธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย           
     [๗๖๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                       มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                         มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                        มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                       มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย                         มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                       มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                       มี  "  ๑๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี  "  ๑๔     
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     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                       มีวาระ ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                          มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                         มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                        มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                        มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                          มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                          มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                       มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                       มี  "   ๘    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจยั                          มี  "   ๘    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                          มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                         มี  "   ๘    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๗๖๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     กับเหตุปจจยั   มีวาระ  ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
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     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย           กบั  ฯลฯ     มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย            กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั              กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                      อนุโลมปจจนยีะ  จบ    
     [๗๖๖] ในอารัมมณปจจยั     กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๘   
     ในอธิปติปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๐    
     ในอนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในสมนันตรปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในสหชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓    
     ในนิสสยปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๘     
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     ในปุเรชาตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มีวาระ  ๓    
     ในปจฉาชาตปจจัย                 กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓    
     ในกัมมปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในวิปากปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจยั                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในอินทริยปจจัย                   กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในฌานปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในมัคคปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย                  กับ  ฯลฯ       มี  "   ๕    
     ในอัตถิปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓    
     ในนัตถิปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในอวิคตปจจัย                    กับ  ฯลฯ       มี  "  ๑๓    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                      ทัสสนัตติกะ ท่ี ๘ จบ   
                     -----------------    
                    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ               
                          ปฏิจจวาร    
     [๗๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 243 
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย      
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก               
ธรรม อาศัยขันธ ๒            
     [๗๖๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย        
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก                
ธรรม ขันธ ๒   
     [๗๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย   
ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย             
โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา     
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย             
ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัย         
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หทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูป       
ท้ังหลาย    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา           
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ            
     [๗๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒          
และโมหะ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ   
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปตัพพเหตุกธรรม อาศัย    
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
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     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ             
อาศัยขันธ ๒ และโมหะ ฯลฯ      
     [๗๗๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒           
และโมหะ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกรรม    
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ              
     [๗๗๒] ทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒         
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา                
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั         
     คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ขันธ ๒ และโมหะ               
อาศัยขันธ ๒   
     [๗๗๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย   
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     พึงจําแนกเหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม               
     [๗๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒            
อาศัยขันธ ๒   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ              
     [๗๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา    
     [๗๗๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๗๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ            
๒ และโมหะ    
     [๗๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒           
และโมหะ    
     [๗๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับเหตุปจจยั         
     ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นยั เหมือนกับเหตุปจจยั    
                     ในอธิปติปจจัย โมหะไมมี          
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     [๗๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภตูรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทารูป    
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     [๗๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย    
     [๗๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม มหาภูตรูปท้ังหลาย         
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย เพราะ    
สมนันตรปจจยั เหมือนกับอารัมมณปจจยั    
     [๗๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิ    
ข้ึน เพราะสหชาตปจจัย         
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒         
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจยั          
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ             
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย           
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม     
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ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ขันธ ๒ ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑          
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา         
     [๗๘๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะสหชาตปจจัย         
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒          
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจยั          
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ              
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย            
ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๗๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี           
สหรคตดวยอุทธัจจะ             
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภตู        
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก       
อสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจยั    
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     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจยั ฯลฯ พึงกระทําเหมือนกับเหตุปจจัย        
     [๗๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจยั เพราะ อุปนสิสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย            
เพราะ อาเสวนปจจยั เพราะ กัมมปจจยั เพราะ วิปากปจจยั เพราะ อาหารปจจัย เพราะ             
อินทริยปจจยั เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตต       
ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย            
     [๗๘๗] ในเหตุปจจยั              มีวาระ ๑๗              
        ในอารัมมณปจจยั              มี  "  ๑๑              
        ในอธิปติปจจัย                มี  "   ๙             
        ในอนันตรปจจัย               มี  "  ๑๑              
        ในสมนนัตรปจจัย              มี  "  ๑๑              
        ในสหชาตปจจัย               มี  "  ๑๗               
        ในอัญญมัญญปจจัย              มี  "  ๑๑             
        ในนิสสยปจจัย                มี  "  ๑๗              
        ในอุปนิสสยปจจัย              มี  "  ๑๑             
        ในปุเรชาตปจจัย              มี  "  ๑๑              
        ในอาเสวนปจจยั              มี  "  ๑๑               
        ในกัมมปจจัย                 มี  "  ๑๗              
        ในวิปากปจจัย                มี  "   ๑              
        ในอาหารปจจัย               มี  "  ๑๗               
        ในอินทริยปจจยั               มี  "  ๑๗             
        ในฌานปจจัย                 มี  "  ๑๗               
        ในมัคคปจจัย                 มี  "  ๑๗      
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        ในสัมปยตุตปจจัย              มีวาระ ๑๑             
        ในวิปปยตุตปจจัย              มี  "  ๑๗             
        ในอัตถิปจจัย                 มี  "  ๑๗             
        ในนัตถิปจจัย                 มี  "  ๑๑             
        ในวิคตปจจัย                 มี  "  ๑๑              
        ในอวิคตปจจัย                มี  "  ๑๗              
                         พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ    
     [๗๘๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา               
     [๗๘๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๗๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ               
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ         
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก              
อสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     [๗๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
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     [๗๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีสหรคต          
ดวยวิจกิิจฉา ฯลฯ             
     [๗๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั         
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก           
ธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนนภาวนายปหา                
ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว              
ท้ังหลาย ฯลฯ   
     [๗๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ   
     [๗๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ  จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ    
     [๗๙๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจยั เหมือนกับ สหชาตปจจัย     
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     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญ    
มัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย    
     [๗๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย      
     คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา    
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ขันธ ๒            
ฯลฯ    
     อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน มี ๓ นัย    
     [๗๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย         
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก            
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา           
ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ        
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ              
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา     
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     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๗๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต               
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา และโมหะ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ   
     [๘๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
                 แมเหลานี้ พึงกระทําหัวขอปจจยั ๒         
     [๘๐๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหา         
ตัพพเหตุกธรรม                
     [๘๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะกัมมปจจัย         
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหา           
ตัพพเหตุกธรรม                
     [๘๐๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
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     คือ เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปน          
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน           
รูป ฯลฯ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย     
     คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา      
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ       
     [๘๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ    
     [๘๐๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ    
     [๘๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะวิปากปจจยั ปฏิสนธิ ไมมี    
     [๘๐๗] เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจยั     
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว            
ท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย             
     ไมใชเพราะฌานปจจัย     
     คือ ปญจวญิญาณ พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหลาย          
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     ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ             
ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย    
     [๘๐๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั     
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย             
วิจิกจิฉา    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๘๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั     
     คือ ในอรูปภูมิ ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย    
     [๘๑๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั        
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุก             
ธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน           
พวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ     
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย     
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     คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา   
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๘๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา และโมหะ อาศัยขันธ ๒       
     [๘๑๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ               
๒ ฯลฯ    
           ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย     
           [๘๑๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั             มีวาระ  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย                มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๑๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "   ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๑๗     
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           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มีวาระ  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  "   ๕    
                                           พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
           [๘๑๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย    
                                                มีวาระ  ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       กบั ฯลฯ     มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย      กบั ฯลฯ     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     กบั ฯลฯ     มี  "  ๑๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    กบั ฯลฯ     มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย     กบั ฯลฯ     มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย       กับ ฯลฯ     มี  "  ๑๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ     มี  "   ๕     
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           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ     มีวาระ ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ     มี  "   ๕    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
           [๘๑๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
                                                มีวาระ  ๓    
           ในอนนัตรปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในสมนันตรปจจยั              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอาเสวนปจจยั              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในวิปากปจจยั                กับ ฯลฯ     มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอินทริยปจจยั               กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในฌานปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๒    
           ในสัมปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓     
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           ในนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ     มีวาระ  ๓    
           ในวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
           ในอวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ     มี  "   ๓    
                                               พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม  จบ    
                        ปฏิจจวาร  จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร               
                     -----------------    
                          ปจจยวาร    
     [๘๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร   
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ    
มี ๑ นัย เหมือนกับ ปฏิจจวาร    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ                
     [๘๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ สัมปยุตต             
ขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา              
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     
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     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป        
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคต         
ดวยวิจกิิจฉา   
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป         
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคต          
ดวยอุทธัจจะ   
     [๘๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒       
และโมหะ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และมหาภตูรูปท้ังหลาย              
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ-  
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เหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคต          
ดวยวิจกิิจฉา และโมหะ         
     [๘๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๘๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกับอารัมมณปจจยั ในปฏิจจวาร    
              ภาวาย ฯลฯ มี ๓ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร          
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จกัขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ   
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
อาศัยหทัยวัตถุ                
     [๘๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ สัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั        
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ    
     [๘๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ         
๒ และโมหะ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาและหทัยวัตถุ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา และหทัยวัตถุ ขันธ            
๒ และหทัยวตัถุ ฯลฯ            
     [๘๒๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ            
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั     
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     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ              
หทัยวัตถุ    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ขันธ ๓ และโมหะ  อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ขันธ            
๒ และ ฯลฯ    
     [๘๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน   
เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย    
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย      
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย มี ๑ นัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ             
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐาน          
รูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป         
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     [๘๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ และ ฯลฯ    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน                
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ และ ฯลฯ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูต              
รูปท้ังหลาย   
     [๘๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ มี ๓             
นัย เหมือนกับทัสสเนนะ         
     เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย    
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     [๘๒๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน   
เพราะสหชาตปจจัย              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนปหาตัพพเหตุกธรรม    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย     
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย     
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ             
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา และจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา           
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม            
ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ          
     อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน    
     [๘๒๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะสหชาตปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพเหตุกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ         
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภตู        
รูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ อาศัย        
กายาตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ              
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย      
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ สัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐาน          
รูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ี         
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ              
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จิตตสมุฏฐาน           
รูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ี         
สหรคตดวยอุทธัจจะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ                
     [๘๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ                
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหา               
ภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา และโมหะ โมหะ      
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และหทัยวัตถุ                
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน                
เพราะสหชาตปจจัย              
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย        
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ          
ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ และโมหะ           
อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ     
     [๘๓๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจยั มี ๓ นัย    
     [๘๓๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจยั เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจยั               
เพราะอาเสวนปจจัยเพราะกมัมปจจัย เพราะวิปากปจจยั เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริย          
ปจจัย เพราะฌานปจจยั เพราะมัคคปจจยั เพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ    
     [๘๓๒] ฯลฯ เพราะวิปปยตุตปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ            
ท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ             
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ท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย        
วิจิกจิฉา โมหะ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธท้ังหลาย เพราะ           
วิปปยุตตปจจยั                
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม            
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธท้ังหลาย      
เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวย           
วิจิกจิฉา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย และโมหะ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐาน    
รูป ขันธท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจยั    
     [๘๓๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน     
     [๘๓๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจยั              
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป ขันธท้ังหลาย      
เพราะวิปปยุตตปจจัย โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ฯลฯ อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
จิตตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะวิปปยุตตปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ ขันธ          
ท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ ขันธท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจยั        
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูต       
รูปท้ังหลาย  ขันธท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย             
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจยั     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ หทัยวัตถุ เพราะ       
วิปปยุตตปจจยั สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา หทัยวัตถุ เพราะ      
วิปปยุตตปจจยั                
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะ        
วิปปยุตตปจจยั สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ หทัยวัตถุ เพราะ        
วิปปยุตตปจจยั                
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป        
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั จิตตสมุฏฐานรูป ขันธ    
ท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวย        
วิจิกจิฉา ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั จติตสมุฏฐานรูป โมหะ เพราะวิปปยุตต    
ปจจัย ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตต    
ปจจัย    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
     คือ ภาวนาย อาศัยหทัยวตัถุ ฯลฯ เหมือนกับทัสสเนน         
     [๘๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ ฯลฯ หทัยวตัถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และ        
โมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยตุตปจจัย     
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     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมและมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย    
วิจิกจิฉา และโมหะ ขันธท้ังหลาย และโมหะ เพราะวิปปยุตตปจจยั โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
และหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจัย   
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป                
ท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั จติตสมุฏฐานรูป ขันธท้ังหลาย         
เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และ      
หทัยวัตถุ และโมหะ ขันธ ๒ และ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย หทัยวัตถุ เพราะวิปปยุตตปจจยั             
จิตตสมุฏฐานรูป ขันธท้ังหลาย และโมหะ เพราะวิปปยุตตปจจัย ขันธ ๓ และโมหะ อาศัย            
ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ และ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะวิปปยตุตปจจัย    
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับทัสสเนน   
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เพราะ    
 อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจยั    
     [๘๓๖] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๑๗    
     ในอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๑๗    
     ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๑๗    
     ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๑๗    
     ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๑๗    
     ในสหชาตปจจัย                           มี  "   ๑๗      
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     ในอัญญมัญญปจจัย                          มีวาระ  ๑๗    
     ในนิสสยปจจัย                            มี  "   ๑๗    
     ในอุปนิสสยปจจยั                          มี  "   ๑๗    
     ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๑๗    
     ในอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๑๗     
     ในกัมมปจจัย                             มี  "   ๑๗    
     ในวิปากปจจัย                            มี  "   ๑๗    
     ในอาหารปจจัย                           มี  "   ๑๗     
     ในอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑๗    
     ในฌานปจจัย                             มี  "   ๑๗     
     ในมัคคปจจัย                             มี  "   ๑๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑๗    
     ในวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑๗    
     ในอัตถิปจจัย                             มี  "   ๑๗    
     ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๑๗    
     ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๑๗    
     ในอวิคตปจจัย                            มี  "   ๑๗    
                                           พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๘๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา               
     [๘๓๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    
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     [๘๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ         
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา              
ตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทําใหเต็ม จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ    
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึง        
เปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ    
     [๘๔๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ              
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกิฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และ            
หทัยวัตถุ    
     [๘๔๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ   
ปจจัย    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ             
หทัยวัตถุ    
     [๘๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
     [๘๔๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   
     [๘๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ      
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ                
เหตุกธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหา                
ตัพพเหตุกธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหริรูป ฯลฯ อาหาร           
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๘๔๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ              
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ   
     [๘๔๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ    
     [๘๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน   
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย                
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญ    
มัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปจจนียะ          
ในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๑๓ ไมมี แตกตางกัน               
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั      
     [๘๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะกัมมปจจัย         
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     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหา         
ตัพพเหตุกธรรม                
     [๘๔๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะกัมมปจจัย         
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหา           
ตัพพเหตุกธรรม                
     [๘๕๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะกัมมปจจยั            
     คือ เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย   
ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม พาหริรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาที่เปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ           
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา   
อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตเจตนา   
อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๘๕๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนน           
ปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ สัมปยตุตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา      
และโมหะ     
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     [๘๕๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ        
และโมหะ    
     [๘๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน   
ไมใชเพราะวิปากปจจยั พึงกระทําใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมมี        
     ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย    
     ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก    
อสัญญสัตวท้ังหลาย รูปชีวิตนิทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป   
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ    
     ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     เหมือนกับท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย ในปจจนยีะ แหงปฏิจจวาร ไมมีแตกตางกนั มีหัวขอ    
ปจจัย ๑๑    
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๘๕๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "  ๑๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                           มี  "   ๕     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 276 
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                          มีวาระ  ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "  ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                            มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                           มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "  ๑๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                             มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                             มี  "   ๕    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๘๕๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
                                    กับเหตุปจจัย       มีวาระ ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กบั  ฯลฯ         มี  "  ๑๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           กบั  ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชสมมันตรปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
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     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กบั  ฯลฯ         มี  "  ๑๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กบั  ฯลฯ         มี  "  ๑๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย          กบั  ฯลฯ         มี  "  ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "  ๑๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๘๕๖] ในอารัมมณปจจยั  กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ  ๕                
     ในอนันตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในสมนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในสหชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในนิสสยปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในอุปนิสสยปจจยั                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในปุเรชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในอาเสวนปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในกัมมปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในวิปากปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕     
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     ในอินทริยปจจัย                    กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในฌานปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในมัคคปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในอัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในนัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในวิคตปจจัย                      กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
     ในอวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ         มี  "   ๕    
 
                                                     พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                        ปจจยวาร  จบ    
                   นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร               
                          สังสัฏฐวาร    
     [๘๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒               
คลุกเคลากับขันธ ๒           
     [๘๕๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒                
คลุกเคลากับขันธ             
     [๘๕๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
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     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก   
ธรรม ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๘๖๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ            
     [๘๖๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๘๖๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ           
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุก   
ธรรม ฯลฯ    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา         
     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และโมหะ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ขันธ ๒ ฯลฯ            
     คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นยั     
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     [๘๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ         
     คือสัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา    
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   
ฯลฯ    
     คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับโมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๘๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะคลุกเคลากับขันธ       
๒ และโมหะ    
     [๘๖๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๘๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ           
     คลุกเคลากับภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๑ นยั        
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย        
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     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     เพราะ อนนัตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย   
     [๘๖๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสย             
ปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจยั             
เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจยั เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมป             
ยุตตปจจยั เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย         
เพราะอวิคตปจจัย              
     [๘๖๘] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ  ๗    
           ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในอธิปติปจจัย                          มี  "   ๓    
           ในอนนัตรปจจัย                         มี  "  ๑๑    
           ในสมนันตรปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๑    
           ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "  ๑๑    
           ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๑    
           ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "  ๑๑    
           ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๑๑    
           ในอาเสวนปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๑    
           ในวิปากปจจยั                          มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๑     
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           ในอินทริยปจจยั                         มีวาระ ๑๑    
           ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๑    
           ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๑    
           ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๑    
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๑    
           ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๑๑    
           ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๑    
                                              พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๘๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา       
     [๘๗๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๘๗๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๒ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๘๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย เหมือน    
กับสหชาตปจจัย          



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 283 
     ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั ไมใชเพราะอาเสวน                
ปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจยั มี ๗ นัย    
     ไมใชเพราะวิปากปจจยั ไมใชเพราะฌานปจจยั ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใช             
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     [๘๗๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                   มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                  มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                   มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                      มี  "   ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                     มี  "  ๑๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                      มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                      มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                   มี  "  ๑๑    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๘๗๔] ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย        กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๗                
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      กบั ฯลฯ       มี "    ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     กบั ฯลฯ       มี "    ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย      กบั ฯลฯ       มี "    ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย         กับ ฯลฯ       มี "    ๗     
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           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย        กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั      กับ ฯลฯ       มี "    ๗   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๘๗๕]  ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ  ๓   
            ในอนนัตรปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในสมนันตรปจจยั              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในสหชาตปจจัย               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในอัญญมัญญปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในนิสสยปจจัย                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในปุเรชาตปจจัย              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในอาเสวนปจจยั              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในกัมมปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในวิปากปจจยั                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑    
            ในอาหารปจจยั               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในอินทริยปจจยั               กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในฌานปจจยั                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในมัคคปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๒    
            ในสัมปยุตตปจจยั              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในวิปปยุตตปจจยั              กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
            ในอัตถิปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓     
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            ในนัตถิปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มีวาระ  ๓    
            ในวิคตปจจัย                 กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
 
             ในอวคิตปจจัย                กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม  จบ    
                 สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร            
                          ปญหาวาร    
     [๘๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ            
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ฯลฯ    
     [๘๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป           
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั        
     [๘๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย          
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ            
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย      
     เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย     
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     [๘๗๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย       
     [๘๘๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย        
     [๘๘๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั        
     [๘๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั        
     [๘๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม          
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา    
เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน      
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะท่ีเปนทัสส      
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น       
     เพราะปรารภวิจกิิจฉา วิจกิิจฉา เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา       
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น        
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     เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา              
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ทิฏฐ ิเกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน    
     [๘๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ี          
ขมแลว ฯลฯ ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ   
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเปนของ           
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา                
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย          
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แก             
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ และโมหะ   
โดยอารัมมณปจจัย              
     [๘๘๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ี           
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๘๘๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม           
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ เกดิข้ึน โทมนัส    
ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้    
     เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
เกิดข้ึน     
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     เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหา                
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ เกิดข้ึน   
     [๘๘๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
ฯลฯ    
     คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม           
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา    
เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน      
     เพราะปรารภอุทธัจจะ ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกดิข้ึน โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา        
ตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น       
     เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหา               
ตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน    
     [๘๘๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลวท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส         
ท่ีขมแลว ฯลฯ ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ              
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยความเปนของ            
ไมเท่ียง ฯลฯ   
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย           
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก              
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคตญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ และโมหะ   
โดยอารัมมณปจจัย              
     [๘๘๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 289 
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่            
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๘๙๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่            
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๘๙๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ พงึใหพิสดารเหมือนกับ ทัสสนัตติกะ    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ และโมหะ โดยอารัมมณปจจัย     
     [๘๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัตติกะ              
     [๘๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ เหมือนกับ ทัสสนัตติกะ              
     [๘๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ        
     คือ เพราะปรารภจักขุ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน              
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย              
ปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๘๙๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
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     คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนน                
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน               
     [๘๙๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ              
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน        
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น    
     [๘๙๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน        
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดข้ึน          
     [๘๙๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ   
เหตุกธรรม ฯลฯ                
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ี            
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๘๙๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ              
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน         
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น    
     [๙๐๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ               
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน         
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น     
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     [๙๐๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน         
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดข้ึน          
     [๙๐๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก               
ธรรม ฯลฯ    
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ี             
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๙๐๓] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม ฯลฯ                
     คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ี             
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน    
     [๙๐๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอธิปติปจจัย เหมือนกับทัสสนัตติกะ มีหัวขอปจจัย         
     [๙๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอนันตรปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแก           
ขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั   
     [๙๐๖] ทัสสเนนปาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะ ท่ีเกิด        
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ    
โดยอนันตรปจจัย               
     [๙๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั        
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี    
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ   และโมหะ โดยอนันตรปจจัย    
     [๙๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอนันตรปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ       
ท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ   โดยอนันตรปจจัย    
     [๙๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะท่ีเกิดหลังๆ     
โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดย       
อนันตรปจจยั   
     [๙๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี     
สหรคตดวยอุทธัจจะ ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย      
     [๙๑๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแก         
โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย ขันธท้ังหลาย     
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ท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน     
เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน ฯลฯ เนวสัญญานา   
สัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั   
     [๙๑๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต         
ดวยวิจกิิจฉาท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสส    
เนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     [๙๑๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย      
อุทธัจจะท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๙๑๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาท่ีเกิดหลังๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย     
วิจิกจิฉาท่ีเกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี      
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ โดยอนันตรปจจัย   
      [๙๑๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย      
อุทธัจจะท่ีเกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี       
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย    
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     [๙๑๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ       
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     [๙๑๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกโมหะท่ี     
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะเปนปจจยัแก         
วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั       
     [๙๑๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ   
เหตุกธรรม ฯลฯ                
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาที่เกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ        
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจยั    
     [๙๑๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั มี ๓ นัย มีบาลี   
     [๙๒๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยสมนันตรปจจัย              
     เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร    
     เปนปจจยั โดยอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร    
     เปนปจจยั โดยนิสสยปจจัย ฯลฯ เหมือนกับนิสสยวาร ในปจจยวาร ท่ีตางกัน                
ไมมี    
     [๙๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย     
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      มี ๓ อยางคือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ             
เหตุกธรรมแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     บุคคลเขาไปอาศัยโทมนสัท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ    
ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ            
     ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความ    
ปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ             
เหตุกธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน             
      บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ               
ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน        
      ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา              
แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย               
     [๙๒๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย      
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
โทสะ โมหะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา           
และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย      
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     [๙๒๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
โทสะ โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๙๒๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ              
เหตุกธรรมแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ   
ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ี               
เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ โมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     ฉันทราคะในภณัฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในภณัฑะของผูอ่ืน โดยอุปนสิสย             
ปจจัย ฉันทราคะในของท่ีตนหวงแหน เปนปจจยัแกฉันทราคะในของที่คนอ่ืนหวงแหน โดย            
อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๒๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ              
เหตุกธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมบัติใหเกิดข้ึน    
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     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ   
ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน        
     ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธา แก                
ปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๙๒๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ             
ความปรารถนา เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย     
     [๙๒๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย      
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ   
ความปรารถนา เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย      
     [๙๒๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว ใหทาน ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน         
     บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ เสนาสนะ                
ฯลฯ โมหะแลว ใหทาน ฯลฯ       
     ศรัทธา ฯลฯ โมหะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสย                
ปจจัย     
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     [๙๓๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย เสนาสนะ ฯลฯ    
โมหะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหา   
ตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๙๓๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ กอมานะ    
     บุคคลเขาไปอาศัยโมหะ ฯลฯ กอมานะ    
     ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ และโมหะ เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุก               
ธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๙๓๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย                
เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ โดย           
อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ และโมหะ    
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย   
     [๙๓๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาและโมหะ             
เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนสิสยปจจัย          
     [๙๓๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาและโมหะ             
เปนปจจยัแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ และโมหะ โดย         
อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๓๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ   
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ            
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย   
     [๙๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ             
เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนสิสยปจจัย           
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     [๙๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย      
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ             
เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั           
     [๙๓๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ             
เปนปจจยัแกศรัทธา แกผลสมาบัติ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๙๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ   
เหตุกธรรม ฯลฯ                
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี          
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย                
     [๙๔๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา   
ตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ  ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจัย           
แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต    
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     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ      
     โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
     บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ            
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตกุธรรม และโมหะ      
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๙๔๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คืออารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต              
     ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงหทัย      
วัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ         
วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๙๔๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึง        
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ    
เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน       
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย     
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     [๙๔๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ี         
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย         
วิจิกจิฉา และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๙๔๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ี         
สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย        
อุทธัจจะ และโมหะ โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๙๔๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดภายหลังเปนปจจัยแก          
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๙๔๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดภายหลังเปนปจจยัแกกายน้ี     
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๙๔๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปน         
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย               
     [๙๕๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้    
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๙๕๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแก           
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๙๕๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอาเสวนปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ      
ท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     [๙๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะ ท่ีเกิด        
หลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     [๙๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอาเสวนปจจัย        
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี    
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอาเสวนปจจยั     
     [๙๕๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
พวกนี้ ๓ นยั    
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     เนวทัสสเนนนภาวนาย ฯลฯ ในอาเสวนมูลกะ วุฏฐานก็ดี อาวัชชนะก็ดี พึงท้ิงเสีย              
หัวขอปจจัย ๑๗ พึงใสใหเต็ม เหมือนกับอนันตรปจจยั         
     [๙๕๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย           
โดยกัมมปจจัย   
     [๙๕๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกโมหะ           
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแก            
วิบากขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย               
     [๙๕๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย           
และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั             
     [๙๕๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย            
โดยกัมมปจจัย   
     [๙๖๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 305 
      คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐาน             
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๙๖๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย          
     คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย            
และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย             
     [๙๖๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน              
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม                
เปนปจจยัแกวบิากขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๙๖๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ท้ังปวัตติและปฏิสนธิ วิบากขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ   
     [๙๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอาหารปจจัย                
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ           
ท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย       
     [๙๖๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ        
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     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกโมหะ และจิตต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั    
     [๙๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ           
ท้ังหลาย และโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย    
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกับ ทัสสเนน   
     [๙๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอาหารปจจัย    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแก              
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร          
เปนปจจยัแกกายน้ี           
     [๙๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ เปนปจจยั โดยอินทริยปจจัย มี ๓   
นัย เหมือนกับอาหารปจจัย โมหะตองนับเขาดวย                
     ภาวนาย ฯลฯ มี ๓ นัย      
     [๙๖๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย ฯลฯ จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายนิทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย    
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั             
     เปนปจจยั โดยฌานปจจยั เปนปจจัย โดยมัคคปจจยั พวกนี้พึงกระทําใหเปน               
สเหตุกธรรม    
     เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจัย เหมือนกับสัมปยุตตวาร  ในปฏิจจวาร    
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     [๙๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ     
     [๙๗๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ              
     [๙๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนน    
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต เหมือนกับทัสสนัตติกะ    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก            
ธรรม และโมหะ เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน               
     [๙๗๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม       
     [๙๗๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ            
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม              
     [๙๗๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย      
วิจิกจิฉา และโมหะ โดยวิปปยตุตปจจยั     
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     [๙๗๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ     
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย      
อุทธัจจะ และโมหะ โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๙๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เปนปจจยัแก         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาและโมหะเปนปจจยัแก        
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย    
     [๙๗๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ เปนปจจยัแก          
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เปนปจจยัแก        
กายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย    
     [๙๗๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอัตถิปจจยั                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ         
     [๙๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต     
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแก        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจยัแกโมหะ และ         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน              
ปจจัยแกกายนี ้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย   
     [๙๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแก ขันธ ๓ และจิตต            
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ    
โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย               
     ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย    
     [๙๘๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนน    
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๕ อยาง คือ ปุเรชาต สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน            
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป           
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ            
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนน         
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอัตถิปจจยั       
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก            
ธรรม และโมหะ เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัย       
แกกายน้ี รูปชีวิตนทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย      
     [๙๘๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนน    
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย     
โดยอัตถิปจจยั                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ      
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกดิข้ึน     
วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ         
ปจจัย    
     [๙๘๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย      
โดยอัตถิปจจยั                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกบุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงจักขุ    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิ         
ปจจัย    
     [๙๘๕] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต     
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแกโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกเพราะปรารภจกัขุ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และ         
โมหะ เกดิข้ึน เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา    
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย        
     [๙๘๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกโมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ          
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกเพราะปรารภจกัขุ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ          
โมหะ เกดิข้ึน เพราะปรารภหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
และโมหะ โดยอัตถิปจจัย        
     [๙๘๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ              
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ     
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๙๘๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกเนวทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ           
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย     
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     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เปนปจจยัแก         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และหทัยวตัถุ เปนปจจยั       
แกโมหะ โดยอัตถิปจจัย        
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เปนปจจยั         
แกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ              
กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ โดยอัตถิปจจัย             
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ              
รูปชีวิตนทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๙๘๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ   
เหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย     
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา และหทัยวัตถุ เปนปจจยั           
แกขันธ ๓ และโมหะ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และ           
โมหะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ และ            
โมหะ ฯลฯ    
     [๙๙๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เปนปจจัยแกภาวนาย ฯลฯ พึงแจกเปนหัวขอปจจยั ๓ โดยนัยแหงทัสสเนน พงึ              
กําหนดเอาอุทธัจจะ              
     เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจยั เพราะ อวิคตปจจัย    
           [๙๙๑] เหตุในปจจยั                     มีวาระ ๑๑    
           ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๒๑    
           ในอธิปติปจจยั                          มี  "  ๑๐     
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           ในอนนัตรปจจัย                         มีวาระ ๑๗    
           ในสมนันตรปจจยั                        มี  "  ๑๗    
           ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗    
           ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "  ๑๑    
           ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗    
           ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "  ๒๑    
           ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๕    
           ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๕    
           ในอาเสวนปจจยั                        มี  "  ๑๗    
           ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิปากปจจยั                          มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย                         มี  "   ๗    
           ในอินทริยปจจยั                         มี  "   ๗    
           ในฌานปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในมัคคปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๑    
           ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "   ๙    
           ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗    
                                              พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ     
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     [๙๙๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๙๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั    
     [๙๙๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย สหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย    
     [๙๙๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย   
     [๙๙๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย               
     [๙๙๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุป              
นิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั   
     [๙๙๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     [๙๙๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั    
     [๑๐๐๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนน    
นภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปน    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 315 
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั         
เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั เปนปจจยัโดย อาหารปจจยั เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั            
     [๑๐๐๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจยั   
     [๑๐๐๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจยั   
     [๑๐๐๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั โดยปุเรชาตปจจัย            
     [๑๐๐๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหา    
ตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัย โดยปุเรชาต             
ปจจัย    
     [๑๐๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย               
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั   
     ในขอนี้ สหชาตปจจยั ปุเรชาตปจจัย เจอืปนกันมีอยู พึงกระทําตามในบาลี เพื่อ           
ท่ีจะนับ พึงใครครวญแลวจึงนับ    
     [๑๐๐๖] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย     
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     แมในขอนี้ เพราะอารัมมณปจจยั เพราะอุปนิสสยปจจยั ก็มีอยู แตในบาลีไมมี           
เม่ือจะนับ พึงใครครวญแลวจึงนับ    
     [๑๐๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา   
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดย   
อุปนิสสยปจจยั                
     ในขอนี้ สหชาตปจจยั ปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัยเจอืปนดวยปจจยัใดมีอยู ปจจยั     
นั้นก็ไมพึงกระทําตามในบาลี    
     [๑๐๐๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั               
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๑๐๐๙] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั                
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     แมในขอนี้ สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัยเจือปนดวยปจจัยใดมีอยู         
     [๑๐๑๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ    
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย     
    แมในขอนี้ อารัมมณปจจยั อุปนิสสยปจจัย ก็มี           
     [๑๐๑๑] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหา   
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๑๐๑๒] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพ-  
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เหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั                
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     แมในขอนีก้็มี สหชาตปจจัย ปุเรชาตปจจัย หวัขอปจจยันั้นใดท่ีไมไดเขียนไว หัวขอ    
ปจจัยเหลานั้นเม่ือนับในบาลี ยอมไมเสมอกันโดยพยัญชนะ หวัขอปจจยัท่ีไมไดเขียนไวในบาลี    
เหลานั้น จํานวนปรากฏแลว ถาเกิดสงสัย พึงพิจารณาดูในอัตถิปจจัย ในอนุโลม   
     [๑๐๑๓] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั    
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            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                มีวาระ ๒๑    
                      ท้ังหมด พึงนบัอยางนี้                
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๐๑๔] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย        กับเหตุปจจัย มีวาระ  ๑๑                
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั        กับ ฯลฯ    มีวาระ ๑๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ ฯลฯ    มี  "   ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย        กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย       กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั        กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั           กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๑๑   
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั        กับ ฯลฯ    มี  "    ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั        กับ ฯลฯ    มี  "    ๕    
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            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย           กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๑๑   
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย          กับ ฯลฯ    มี  "   ๑๑   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๐๑๕] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ ๒๑   
     ในอธิปติปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๐    
     ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๑    
     ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในอุปนิสสยปจจยั                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๒๑    
     ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "   ๕    
     ในปจฉาชาตปจจัย                กับ ฯลฯ           มี  "   ๕    
     ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗    
     ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "   ๗    
     ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ           มี  "   ๗    
     ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗    
     ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "   ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๑    
     ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ           มี  "   ๙    
     ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗     
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     ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ           มีวาระ ๑๗    
     ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
     ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ           มี  "  ๑๗    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกตัติกะ ท่ี ๙ จบ          
              -------------------------------               
                        อาจยคามิตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๐๑๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม    
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยกาจยคามิธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ และ           
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒    
     [๑๐๑๗] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม    
     อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั       
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     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒               
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒    
     [๑๐๑๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม            
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจย               
คามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป    
๓ อาศัยมหาภตูรูป ๑ มหาภตูรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปน          
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๐๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     [๑๐๒๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๐๒๑] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๐๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม    
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั     
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒             
ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายอาศัยหทยัวัตถุ    
     [๑๐๒๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
มี ๓ นัย    
     ฯลฯ อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย        
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย    
ปฏิสนธิ ไมมี   
     คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย            
มหาภูตรูปท้ังหลาย             
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     [๑๐๒๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย    
เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจยั พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด    
     เพราะ อัญญมัญญปจจัย จิตตสมุฏฐานรูปก็ดี กฏัตตารูปก็ดี อุปาทารูปก็ดี ไมมี            
     เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ    
อาเสวนปจจยั เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจยั เพราะ อาหารปจจัย เพราะ   
อินทริยปจจยั เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ   
วิปปยุตตปจจยั เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย     
     [๑๐๒๕] ในเหตุปจจัย               มีวาระ  ๙            
     ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๓        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 323 
     ในอธิปติปจจัย                     มีวาระ  ๙           
     ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๓            
     ในสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๓            
     ในสหชาตปจจัย                    มี  "   ๙             
     ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๓           
     ในนิสสยปจจัย                     มี  "   ๙            
     ในอุปนิสสยปจจยั                   มี  "   ๓           
     ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๓            
     ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๓             
     ในกัมมปจจัย                      มี  "   ๙            
     ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑            
     ในอาหารปจจัย                    มี  "   ๙             
     ในอินทริยปจจัย                    มี  "   ๙           
     ในฌานปจจัย                      มี  "   ๙             
     ในมัคคปจจัย                      มี  "   ๙            
     ในสัมปยุตตปจจัย                   มี  "   ๓           
     ในวิปยุตตปจจัย                    มี  "   ๙           
     ในอัตถิปจจัย                      มี  "   ๙           
     ในนัตถิปจจัย                      มี  "   ๓           
     ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๓            
     ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๙            
                                   พึงนับอยางนี้           
                          อนุโลม จบ    
     [๑๐๒๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
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     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี            
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๑๐๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม            
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ          
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก               
อสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑    
     [๑๐๒๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อารัมมณปจจยั                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม    
     [๑๐๒๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ               
อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๑๐๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     [๑๐๓๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจย    
คามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     [๑๐๓๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย               
มี ๓ นัย    
     อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม              
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม            
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวตัถุ มหาภูต    
รูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     [๑๐๓๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ    
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๐๓๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะ               
อุปนิสสยปจจยั ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
                มีหวัขอปจจยั ๗ เหมือนกับ กุสลัตติกะ       
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย    
     [๑๐๓๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย มี ๓ นัย              
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั    
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาเสวนปจจัย             
     มีหัวขอปจจัย ๑ พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด              
     [๑๐๓๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามิ    
นาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     [๑๐๓๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั   
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม   
     อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม   
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินา       
ปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   
     [๑๐๓๘] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปาก    
ปจจัย พึงใสใหเต็ม ปฏิสนธิ ไมมี ฯลฯ    
     ไมใชเพราะอาหารปจจยั ไมใชเพราะอินทริยปจจยั ไมใชเพราะฌานปจจยั   
ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย มี ๓ นัย        
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย      
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     [๑๐๓๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "   ๖   
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                           มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                            มี  "   ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                           มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                           มี  "   ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                             มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                             มี  "   ๕    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
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     [๑๐๔๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย    กับเหตุปจจัย      มีวาระ  ๕                
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             กบั ฯลฯ         มี  "   ๖   
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           กบั ฯลฯ         มี  "   ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย           กบั ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              กบั ฯลฯ         มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "   ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย           กับ ฯลฯ         มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              กบั ฯลฯ         มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั              กับ ฯลฯ         มี  "   ๕   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๐๔๑] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ  ๒                
     ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒     
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     ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ               
     ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ                
     ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ                
     ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ   
     ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒    
     ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ            มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๑    
     ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ               
     ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ                
     ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร               
                          ปจจยวาร    
     [๑๐๔๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม    
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒               
     ฯลฯ อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๓ นัย    
     [๑๐๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม            
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ อาศัย          
มหาภูตรูป ๑ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภตู       
รูปท้ังหลาย   
     [๑๐๔๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย     
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
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     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต          
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
มี ๓ นัย    
     [๑๐๔๕] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม   
     ฯลฯ อาศัยอปจยคามิธรรม มี ๑ นัย    
     [๑๐๔๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จกัขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ   
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัย                
หทัยวัตถุ    
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     [๑๐๔๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ            
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     [๑๐๔๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอปจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                
     [๑๐๔๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
มี ๓ นัย อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามิ       
นาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ          
     แมในขอนี้ ปจจัยสงเคราะหก็เหมือนกับเหตุปจจยั       
     [๑๐๕๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะอนนัตรปจจัย    
เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจยั มี ๓ นัย              
     อปจยคามิธรรม มี ๓ นัย    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ    
สหชาตปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจคามิธรรม             
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ               
อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ อาศัยหทัยวัตถุ       
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย    
ฯลฯ    
                 พึงกระทําปจจยัสงเคราะหท้ังหลาย            
     [๑๐๕๑] อปจยคามิธรรม ฯลฯ เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจยั    
เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจยั เพราะ อาเสวนปจจัย เพราะ กัมมปจจัย        
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เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจยั เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจยั   
เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย              
เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจยั        
     [๑๐๕๒] ในเหตุปจจัย               มีวาระ ๑๗            
     ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๗            
     ในอธิปติปจจัย                     มี  "  ๑๗           
     ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๗            
     ในสมนันตรปจจัย                   มี  "   ๗            
     ในสหชาตปจจัย                    มี  "  ๑๗             
     ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๗           
     ในนิสสยปจจัย                     มี  "  ๑๗            
     ในอุปนิสสยปจจยั                   มี  "   ๗           
     ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๗            
     ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๗             
     ในกัมมปจจัย                      มี  "  ๑๗            
     ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑            
     ในอาหารปจจัย                    มี  "  ๑๗             
     ในอินทริยปจจัย          
     ในฌานปจจัย              
     ในมัคคปจจัย                      มี  "  ๑๗            
     ในสัมปยุตตปจจัย                   มี  "   ๗           
     ในวิปปยุตตปจจัย                   มี  "  ๑๗           
     ในอัตถิปจจัย                      มี  "  ๑๗            
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     ในนัตถิปจจัย                      มีวาระ  ๗           
     ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๗            
     ในอวิคตปจจัย                     มี  "  ๑๗            
                                   พึงนับอยางนี้           
                          อนุโลม จบ    
     [๑๐๕๓] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี            
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม            
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคา          
มินาปจยคามิธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ             
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ    
     [๑๐๕๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี            
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและหทัยวัตถุ         
     [๑๐๕๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั ฯลฯ เหมือนกับ ปฏิจจวาร    
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     [๑๐๕๖] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย มี ๓ นัย              
     อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจยั    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม              
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ                
ขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต      
รูปท้ังหลาย   
     [๑๐๕๗] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
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     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต          
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๐๕๘] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม และ          
หทัยวัตถุ    
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย           
ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหวัขอปจจัย ๗     
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย พึงใสใหเตม็                
     [๑๐๕๙] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชอาเสวนปจจัย    
มี ๓ นัย    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม    
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายายตนะ ขันธ   
ท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ    
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต      
รูปท้ังหลาย   
     [๑๐๖๐] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และ    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ และ           
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอาจยคามิธรรมและมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามนิาปจย    
คามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอปจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     [๑๐๖๑] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั   
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม   
     อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรม   
     เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย      
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     คือ เจตนาที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามิ         
นาปจยคามิธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาท่ี               
เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ   
     อาจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม    
ปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ            
     อปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามนิาปจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม    
ปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม อาศัยหทัยวัตถุ            
     [๑๐๖๒] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ       
     [๑๐๖๓] อปจยคามิธรรม อาศัยอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอปจยคามิธรรมและหทัยวัตถุ       
     [๑๐๖๔] อาจยคามิธรรม อาศัยอาจยคามิธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     พึงกระทําใหเต็ม ในปฏิสนธิขณะ ไมมี    
     [๑๐๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอาหารปจจยั        
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๑๐๖๖] ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตว                
ท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย             
     [๑๐๖๗] ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย     
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     คือ ปญจวญิญาณ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวน              
พวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ    
     [๑๐๖๘] ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ เนวาจยคามินาปจยคามิ ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย                
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ อาศัยกายายตนะ เนวาจคามิ ฯลฯ ซ่ึงเปน           
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ        
     ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนกับ    
ปฏิจจวาร มี ๓ นัย             
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
           [๑๐๖๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ  ๔   
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                      มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มี  "  ๑๒   
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                       มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย   
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                      มีวาระ  ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี  "   ๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๑๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๑๑   
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                         มี  "   ๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                        มี  "  ๑๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั   
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย     
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           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                         มีวาระ  ๑   
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                      มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                      มี  "   ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                         มี  "   ๕   
                                                     พึงนับอยางนี้    
                         ปจจะนียะ จบ    
     [๑๐๗๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย      กับเหตปุจจัย      มีวาระ  ๕              
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย         กบั ฯลฯ         มี  "  ๑๒                
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย        กับ ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย       กับ ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย       กับ ฯลฯ    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย       กับ ฯลฯ         มีวาระ  ๕                
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       กบั ฯลฯ         มี  "   ๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย       กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๑   
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย          กบั ฯลฯ         มี  "   ๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย         กับ ฯลฯ         มี  "  ๑๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั       กับ ฯลฯ         มี  "   ๕                
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       กับ ฯลฯ         มี  "   ๓                
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย          กบั ฯลฯ    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย          กบั ฯลฯ         มี  "   ๕   
                                                     พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 341 
           [๑๐๗๑] ในอารัมมณปจจัย              กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย               
                                                      มีวาระ  ๔    
           ในอนนัตรปจจัย                      กับ ฯลฯ      
           ในสมนันตรปจจยั                     กับ ฯลฯ      
           ในสหชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ       
           ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ     
           ในนิสสยปจจัย                       กับ ฯลฯ      
           ในอุปนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ     
           ในปุเรชาตปจจัย                     กับ ฯลฯ      
           ในอาเสวนปจจยั                     กับ ฯลฯ       
           ในกัมมปจจัย                        กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๔    
           ในวิปากปจจยั                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๑    
           ในอาหารปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๔    
           ในอินทริยปจจยั                      กับ ฯลฯ     
           ในฌานปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๔    
           ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๓    
           ในสัมปยุตตปจจยั                     กับ ฯลฯ     
           ในวิปปยุตตปจจยั                     กับ ฯลฯ     
           ในอัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ     
           ในนัตถิปจจัย                        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              
           ในวิคตปจจัย                        กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๔    
           ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี "    ๔    
                                                     พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม  จบ    
                      ปจจยวาร จบบริบูรณ   
                  นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร     
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                          สังสัฏฐวาร    
     [๑๐๗๒] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม คลุกเคลากับขันธ ๒              
     [๑๐๗๓] อปจยคามิธรรม คลุกเคลากับอปจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอปจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๐๗๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ           
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๑๐๗๕] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน เพราะ อารัมมณ   
ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจยั เพราะ   
สหชาตปจจัย เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจยั เพราะ อุปนสิสยปจจัย   
เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจยั   
เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจยั เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย    
เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจยั เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย             
เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย    
     [๑๐๗๖] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๓     
            ในอารัมมณปจจยั    
            ในอธิปติปจจัย    
            ในอนนัตรปจจัย    
            ในสมนันตรปจจยั    
            ในสหชาตปจจัย      
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            ในอัญญมัญญปจจัย    
            ในนิสสยปจจัย     
            ในอุปนิสสยปจจัย    
            ในปุเรชาตปจจัย    
            ในอาเสวนปจจยั    
            ในกัมมปจจัย                      มีวาระ ท้ังหมด    
            ในวิปากปจจยั                     มี  "         
            ในอาหารปจจยั                    มี  "          
            ในอินทริยปจจยั    
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย      
            ในสัมปยุตตปจจยั    
            ในวิปปยุตตปจจยั    
            ในอัตถิปจจัย     
            ในนัตถิปจจัย     
            ในวิคตปจจัย      
            ในอวคิตปจจัย                     มีวาระ  ๓     
                                          พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๐๗๗] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากบัขันธท้ังหลาย        
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๑๐๗๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย     
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     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ       
ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๐๗๙] อาจยคามิธรรม คลุกเคลากับอาจยคามิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ               
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๐๘๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม คลุกเคลากับเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ในปฏิสนธิขณะ          
ฯลฯ    
     ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจยั ไมใชเพราะฌานปจจัย    
ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย             
     [๑๐๘๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                            มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                            มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๓   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๑๐๘๒] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กับเหตุปจจยั        มีวาระ  ๓               
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ ฯลฯ           มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        กบั ฯลฯ           มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย         กับ ฯลฯ           มี  "   ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย            กับ ฯลฯ           มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           กับ ฯลฯ           มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย         กบั ฯลฯ           มี  "   ๓   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๐๘๓] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ  ๒                
     ในอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ                
     ในสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ                
     ในสหชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ   
     ในอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ               
     ในนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ                
     ในอุปนิสสยปจจยั                 กับ ฯลฯ               
     ในปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ                
     ในอาเสวนปจจัย                 กับ ฯลฯ   
     ในกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒  ท้ังหมด                
     ในวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ            มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ            มี  "   ๒     
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     ในอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒    
     ในฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ            มี  "   ๑    
     ในสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ            มี  "   ๒    
     ในวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ               
     ในอัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ                
     ในอวิคตปจจัย                   กับ ฯลฯ            มีวาระ  ๒ พึงนับอยางนี้          
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                        สังสัฏฐวาร จบ    
                 สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร            
                          ปญหาวาร    
     [๑๐๘๔] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย           
เหตุปจจยั    
     [๑๐๘๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยเหตุ    
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย          
เหตุปจจยั    
     [๑๐๘๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม โดยเหตุปจจยั       
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ          
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั     
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     [๑๐๘๗] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นยั   
     [๑๐๘๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   
โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก                
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั            
     [๑๐๘๙] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากศุลกรรมนั้น    
บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน บุคคลออกจากฌานแลว  
พิจารณา       
ฌาน    
     พระเสกขบุคคลท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว พิจารณากิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลส        
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน    
     พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน  พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม โดย            
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง      
เพราะปรารภขันธนั้น ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน      
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ           
     อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจยัแกกายวิญญาณัญจายตนกุศล โดยอารัมมณปจจัย                
อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกุศล       
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก         
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๐๙๐] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั  
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     คือ พระอรหันตพจิารณากิเลสท่ีละแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาล     
กอน    
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย         
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอาจยคามิธรรม โดยเจโตปริยญาณ           
     พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน  พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม โดย            
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา     
     เม่ืออกุศลดบัไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบากเกิดข้ึน    
     บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายที่เปนอาจยคามิธรรม เพราะ         
ปรารภขันธนั้น ราคะเกดิข้ึน โทมนัสเกิดข้ึน   
     เม่ือกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบากเกิดข้ึน     
     อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนวิบาก และกิริยา โดย    
อารัมมณปจจยั อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก และกิริยา            
โดยอารัมมณปจจัย              
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุส         
สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๐๙๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระเสกขบุคคลท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค     
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอปจยคามธิรรม โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุส         
สติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๐๙๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ พระอรหันตออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค      
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     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอปจยคามธิรรม โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุส         
สติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย         
     [๑๐๙๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
     คือ พระอรหันตพจิารณาผล พิจารณานพิพาน   
     นิพพาน เปนปจจยัแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
     พระอรหันตพิจารณาเห็นจักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดย              
ความเปนอนัตตา                
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ           
ธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย               
เจโตปริยญาณ   
     อากาสานัญจายตนกิริยา เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนกิริยา โดยอารัมมณปจจยั               
อากิญจัญญายตนกิริยา เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา รูปายตนะ เปนปจจัยแก          
จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพาตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ              
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต        
ปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั              
     [๑๐๙๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ พระเสกขบุคคลท้ังหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน        
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอารัมมณปจจยั     
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     พระเสกขบุคคล หรือ ปุถุชน พิจารณาเห็นจกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดย                
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ราคะ     
เกิดข้ึน โทมนัสเกิดข้ึน       
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิ           
ธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม           
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนัน้ ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน วจิิกิจฉา ฯลฯ โทมนัส    
ฯลฯ    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย               
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก             
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๐๙๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจยั          
     [๑๐๙๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว                
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา      
     บุคคลกระทํากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยาง            
หนักแนนแลวพิจารณา           
     บุคคลออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา     
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     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว            
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน    
ทิฏฐิเกิดข้ึน   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต       
ขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๐๙๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแก       
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๐๙๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยั          
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๐๙๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยั          
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๑๐๐] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระเสกขบุคคลท้ังหลายออกจากมรรค   
กระทํามรรคใหหนกัแนนแลว พิจารณา    
     [๑๑๐๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอรหันตออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ              
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา      
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     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจติต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ฯลฯ       
     [๑๑๐๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจยั          
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๑๐๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน             
แลว พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา    
     นิพพาน เปนปจจยัแกผล โดยอธิปติปจจัย   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปน             
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๑๐๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสกขบุคคลท้ังหลายกระทําผลใหเปน             
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา         
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย    
     บุคคลกระทําจักขุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี    
     หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมใหเปน           
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
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     [๑๑๐๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติ            
ปจจัย ฯลฯ เปนปจจยั        
     [๑๑๐๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อาจยคามิธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โดยอนนัตรปจจัย   
     [๑๑๐๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ      
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอนันตรปจจัย   
     [๑๑๐๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั            
อนุโลมของพระเสกขบุคคล เปนปจจยัแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออก            
จากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนนัตรปจจัย             
     [๑๑๐๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ มรรค เปนปจจยัแกผล โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๑๑๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ      
ท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ ภวังค เปนปจจยัแกอาวัชชนะ กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ อนุโลมของ   
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พระอรหันต เปนปจจยัแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของบุคคลผูออกจากนิโรธ          
เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๑๑๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ    
     คือ อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม โดยอนันตรปจจยั           
     [๑๑๑๒] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยสมนันตรปจจัย    
เหมือนกับอนนัตรปจจัย         
     ในสหชาตปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัยในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจยั ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัยในปฏิจจวาร มีหวัขอปจจัย ๓   
     ในนิสสยปจจัย เหมือนกบันิสสยปจจัยในปจจยวาร แมท้ัง ๔ ปจจยั ปจจัย   
สงเคราะหท่ีตางกันไมมี มีหวัขอปจจยั ๑๓   
     [๑๑๑๓] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรมแลว         
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ   
ใหเกดิข้ึน กอนมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ   
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน    
ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ ฆาสัตว ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก               
ศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั               
     บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจยัแกปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรม   
แหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจยั                
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุตยิฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญา             
ยตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     [๑๑๑๔] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อันัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค               
บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจยัแกจตถุมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๑๑๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนอาจยคามิธรรม            
แลวกระทําตนใหเดือดรอน ใหเรารอน ยอมไดทุกข มีการแสวงหาเปนมูล    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอาจยคามิธรรม ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา แลว               
กระทําตนใหเดือนรอน ใหเรารอน ยอมไดรับทุกข มีการแสวงหาเปนมูล    
     ศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยั              
แคสุขกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย     
     กุศล อกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๑๑๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแกปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุตยิมรรค ตติยมรรค           
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๑๑๗] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม ฯลฯ      
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระเสกขบุคคลท้ังหลาย เขาไปอาศัยมรรคแลว               
ยังสมบัติท่ีบังไมเกิดใหเกิดข้ึน เขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว    
     บุคคลพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ              
เปนอนัตตา    
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     มรรคของพระเสกขบุคคล เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติ        
ปฏิสัมภิทา แกปฏภาณปฏิสัมภิทา โดยอุปนิสสยปจจัย            
     [๑๑๑๘] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอรหันตเขาไปอาศศัยมรรคแลว ยังกิริยาสมาบัติ       
ท่ียังไมเกดิข้ึนใหเกดิข้ึน เขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว ฯลฯ เปนปจจยัแกฐานาฐานโกสัลละ โดย    
อุปนิสสยปจจยั มรรค เปนปจจัยแกผลสมบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๑๑๑๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย แลวกระทําตนให                
เดือดรอน ใหเรารอน ยอมไดทุกข มีการแสวงหาเปนมูล       
     บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวกระทํา   
ตนใหเดือดรอน ใหเรารอน    
     สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัย   
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย    
     พระอรหันตเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว ยังกิริยาสมาบัติท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน ฯลฯ      
พิจารณาเห็นแจง เขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ   
พิจารณาเห็นแจง               
     [๑๑๒๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย ใหทาน ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว ทําลายสงฆ     
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     บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน   
ฯลฯ ทําลายสงฆ   
     สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอาจยคามิธรรม แกปญญา แก            
ราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๑๒๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสย ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลวยังมรรคใหเกดิข้ึน        
     บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ยังมรรคใหเกิดข้ึน    
     สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกมรรค โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     [๑๑๒๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก พระอรหันตพจิารณาเห็นจกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย           
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา     
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสธาตุ            
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน          
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม     
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๑๑๒๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย    
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     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแกพระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจกัขุ ฯลฯ             
หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนันตา ยอมยนิดี ยอม       
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะเกิดข้ึน โทมนัสเกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม    
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๑๑๒๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน      
อปจยคามิธรรม โดยปุเรชาติปจจัย    
     [๑๑๒๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
ปจฉาชาตปจจยั                
     มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแก       
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๑๑๒๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
ปจฉาชาตปจจยั                
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๑๒๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย       
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกาย       
นี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๑๑๒๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอาเสวนปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อาจยคามิธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โดยอาเสวนปจจยั   
     [๑๑๒๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทานเปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย   
     [๑๑๓๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจายคามินาปจยคามิธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ      
ท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     [๑๑๓๑] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย        
     [๑๑๓๒] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจคามินาปจยคามิธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป             
ท้ังหลายโดยกมัมปจจัย         
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ          
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๑๑๓๓] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม ฯลฯ              
     คือ เจตนาที่เปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๑๓๔] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย        
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     [๑๑๓๕] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกเจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป             
ท้ังหลาย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธท้ังหลาย      
โดยกัมมปจจัย   
     [๑๑๓๖] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม โดยกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๑๓๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยกัมมปจจัย           
     คือ เจตนาที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ          
และกฏัตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๑๑๓๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยวิปากปจจยั          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓        
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย    
     [๑๑๓๙] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอาหารปจจัย เปน    
ปจจัย โดยอินทริยปจจยั เปนปจจยั โดยฌานปจจยั เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย เปน             
ปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั      
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     [๑๑๔๐] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป     
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิ    
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั        
     [๑๑๔๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันทธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามธิรรม เปนปจจัยแกกายน้ีท่ี       
เกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั    
     [๑๑๔๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแก        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตา        
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย      
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
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     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ   
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย      
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยั        
แกกายน้ีท่ีเกิดกอน          
     [๑๑๔๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     [๑๑๔๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอปจยคามิ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     [๑๑๔๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓    
     [๑๑๔๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิ   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป     
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ี       
เกิดกอน โดยอัตถิปจจัย       
     [๑๑๔๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจย    
คามิธรรม โดยอัตถิปจจัย       
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย       
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ    
     อปจยคามิธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย พึงกระทําโดยนยัแหงอาจยคามิธรรม    
     [๑๑๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแกขันธ        
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ      
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน      
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป        
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกพระอรหันตพจิารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน           
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา             
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลน ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ       
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ   
จักขาจตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน         
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยั        
แกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี รูปชีวิตินทรีย เปน    
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย    
     [๑๑๔๙] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอัตถิ   
ปจจัย     
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     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก พระเสกขบุคคล หรือปุถุชนพิจารณาเห็นจกัขุ              
โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    
เพราะปรารภจกัขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน                
     โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี             
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยวทิพพจักขุ ฯลฯ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรรม โดยอัตถิปจจัย              
     [๑๑๕๐] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอัตถิ    
ปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแห หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     [๑๑๕๑] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจย    
คามิธรรม โดยอัตถิปจจัย      
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอาจยคามิธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก          
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๑๕๒] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคมินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแก    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ           
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย          
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรมและกวฬิงการาหาร เปน         
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั     
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอาจยคามิธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน     
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๑๕๓] อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก    
อปจยคามิธรรม โดยอัตถิปจจัย พึงกระทําเปนหัวขอปจจยั ๒ ตามนัยท่ีไดแสดงมาแลว             
     เปนปจจยัโดย นัตถิปจจัย เปนปจจยัโดย วิคตปจจยั เปนปจจยัโดย อวิคตปจจยั         
     [๑๑๕๔] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ  ๗    
            ในอารัมมณปจจยั                      มี  "   ๗    
            ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๑๐    
            ในอนนัตรปจจัย                       มี  "   ๖    
            ในสมนันตรปจจยั                      มี  "   ๖    
            ในสหชาตปจจัย                       มี  "   ๙    
            ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "   ๓    
            ในนิสสยปจจัย                        มี  "  ๑๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย                      มี  "   ๙    
            ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "   ๓    
            ในปจฉาชาตปจจัย                     มี  "   ๓    
            ในอาเสวนปจจยั                      มี  "   ๓    
            ในกัมมปจจัย                         มี  "   ๗    
            ในวิปากปจจยั                        มี  "   ๑    
            ในอาหารปจจยั                       มี  "   ๗    
            ในอินทริยปจจยั                       มี  "   ๗    
            ในฌานปจจยั                         มี  "   ๗    
            ในมัคคปจจัย                         มี  "   ๗    
            ในสัมปยุตตปจจยั                      มี  "   ๓     
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            ในวิปปยุตตปจจยั                      มีวาระ  ๕    
            ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๑๓    
            ในนัตถิปจจัย                         มี  "   ๖    
            ในวิคตปจจัย                         มี  "   ๖    
            ในอวคิตปจจัย                        มี  "  ๑๓    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๑๕๕] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
ฯลฯ เปนปจจยัโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย    
     [๑๑๕๖] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๑๕๗] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั           
โดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย   
     [๑๑๕๘] อาจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     [๑๑๕๙] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๑๖๐] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยัโดย อุปนสิสยปจจยั    
     [๑๑๖๑] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั           
โดย ปจฉาชาตปจจัย            
     [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินา    
ปจยคามิธรรม โดยสหชาตปจจัย     
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     [๑๑๖๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกเนวาจยคามินาปจยคามิ    
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย สหชาตปจจยั เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั             
เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อาหารปจจยั        
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจยคามิธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย    
     [๑๑๖๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอปจยคามิธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจยั   
     [๑๑๖๖] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแกอาจย    
คามิธรรม ฯลฯ   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๑๖๗] อาจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแก    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ           
     [๑๑๖๘] อปจยคามิธรรม และเนวจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจยัแก    
อปจยคามิธรรม ฯลฯ              
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๑๖๙] อปจยคามิธรรม และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม เปนปจจัยแก    
เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริยะ           
     [๑๑๗๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                     มีวาระ ๑๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย    
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            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                  มีวาระ ๑๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย                   มี  "  ๑๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                  มี  "  ๑๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย                    มี  "  ๑๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                  มี  "  ๑๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                  มี  "  ๑๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                 มี  "  ๑๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                     มีวาระ ๑๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                  มี  "  ๑๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                  มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                     มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                     มี  "  ๑๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                     มี  "  ๑๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                    มี  "   ๙    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๑๑๗๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   
     กับเหตุปจจัย                                     มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ  มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                  กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    กับ ฯลฯ  มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                 กับ ฯลฯ  มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ     
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     [๑๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย                   กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                
                                                   มีวาระ  ๗    
            ในอธิปติปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๐    
            ในอนนัตรปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๖    
            ในสมนันตรปจจยั                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๖    
            ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๙    
            ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓    
            ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๙    
            ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓    
            ในปจฉาชาตปจจัย                  กับ ฯลฯ  มี  "   ๓    
            ในอาเสวนปจจยั                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓    
            ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๗    
            ในวิปากปจจยั                     กับ ฯลฯ  มี  "   ๑    
            ในอาหารปจจยั                    กับ ฯลฯ  มี  "   ๗    
            ในอินทริยปจจยั                    กับ ฯลฯ      
            ในฌานปจจยั                      กับ ฯลฯ        
            ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๗    
            ในสัมปยุตตปจจยั                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๓    
            ในวิปปยุตตปจจยั                   กับ ฯลฯ  มี  "   ๕    
            ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓    
            ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๖    
            ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ  มี  "   ๖    
            ในอวคิตปจจัย                     กับ ฯลฯ  มี  "  ๑๓    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                    อาจยคามิตติกะ ท่ี ๑๐ จบ    
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                          เสกขัตติกะ    
                           ปฏิจจาร    
     [๑๑๗๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๑๗๔] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ   
     คือ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอเสกขธรรม    
     อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ     
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรมขันธ ๒ ฯลฯ               
     [๑๑๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ             
ท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒          
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย    
     [๑๑๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๑๗๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๑๗๘] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั เพราะ อารัมมณ                
ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี    
     เพราะ อนนัตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย พึงกระทํา    
มหาภูตรูปท้ังหมด              
     เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ    
ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๑๗๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ มี ๓ นัย          
พึงใสใหเต็ม   
     [๑๑๘๐] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย         
     [๑๑๘๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึง            
เปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ        
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     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหา          
ภูตรูป ๑ ฯลฯ   
     [๑๑๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
ฯลฯ เพราะวิปากปจจยั          
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบากและมหาภูตรูปท้ังหลาย       
     [๑๑๘๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข    
ธรรม ฯลฯ เพราะวิปากปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๑๘๔] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอาหารปจจยั เพราะ อินทริย    
ปจจัย เพราะ ฌานปจจยั เพราะ มัคคปจจยั เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตต             
ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย            
     [๑๑๘๕] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ  ๙    
     ในอารัมมณปจจยั                             มี  "   ๓    
     ในอธิปติปจจัย                               มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                              มี  "   ๓    
     ในสมนันตรปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในสหชาตปจจัย                              มี  "   ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในนิสสยปจจัย                               มี  "   ๙    
     ในอุปนิสสยปจจยั                             มี  "   ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                             มี  "   ๒    
     ในกัมมปจจัย                                มี  "   ๙    
     ในวิปากปจจัย       
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     ในอาหารปจจัย            
     ในอินทริยปจจัย          
     ในฌานปจจัย              
     ในมัคคปจจัย                                มีวาระ  ๙    
     ในสัมปยุตตปจจัย                             มี  "   ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย                             มี  "   ๙    
     ในอัตถิปจจัย                                มี  "   ๙    
     ในนัตถิปจจัย                                มี  "   ๓    
     ในวิคตปจจัย                                มี  "   ๓    
     ในอวิคตปจจัย                               มี  "   ๙ พึงนับอยางนี้   
                          อนุโลม จบ    
     [๑๑๘๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึง            
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ       
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ         
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก              
อสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ        
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๑๑๘๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     [๑๑๘๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ    
ปจจัย     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอเสกขธรรม    
     [๑๑๘๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ในปฏิสนธิ            
ขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ           
     [๑๑๙๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๑๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกข    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๑๙๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย พงึใสใหเต็ม ปฏิสนธิก็ดี มหาภูตรูปท้ังหลายก็ดี พึงกระทําท้ังหมด              
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับ             
กุสลัตติกะ    
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ    
     [๑๑๙๓] ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิปาก ขันธ ๒ ฯลฯ   
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก             
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย   
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ พึงใสใหเต็ม    
     ฯลฯ เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปจจัยสงเคราะห พึงใสให    
เต็ม แมท้ัง ๒ อยาง ก็พึงกระทําหัวขอปจจยั ๙               
     [๑๑๙๔] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกข          
ธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
     [๑๑๙๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม    
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     [๑๑๙๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย พงึใสใหเต็ม ปฏิสนธิไมมี   
     [๑๑๙๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๑๙๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะ                
มัคคปจจัย    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย    
     [๑๑๙๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ฯลฯ             
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม ฯลฯ            
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสขธรรม ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร               
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๑๒๐๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                        มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                          มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย     
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     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                        มีวาระ  ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี  "   ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                        มี  "   ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                           มี  "   ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                         มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                         มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                           มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                           มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                           มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                           มี  "   ๕    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๐๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   
                                  กับเหตุปจจัย       มีวาระ  ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย          กับ ฯลฯ          มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย         กับ ฯลฯ          
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย        กบั ฯลฯ           
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     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ ฯลฯ         
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั        กบั ฯลฯ          มีวาระ  ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย       กบั ฯลฯ          
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย        กับ ฯลฯ          มีวาระ  ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ          มี  "   ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย          กับ ฯลฯ          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย        กบั ฯลฯ          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย        กบั ฯลฯ          มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย           กับ ฯลฯ          มี  "   ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั           กับ ฯลฯ          มี  "   ๕    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๐๒] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
                                                  มีวาระ  ๑    
     ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ              
     ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ              
     ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในนิสสยปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย             
     ในอุปนิสสยปจจยั                   กับ ฯลฯ             
     ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ              
     ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ               
     ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ           
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     ในวิปากปจจัย                     กับ ฯลฯ              
     ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในอินทริยปจจัย                    กับ ฯลฯ             
     ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ               
     ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ             
     ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ             
     ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ              
                                 พึงนับอยางนี้             
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร                
                          ปจจยวาร    
     [๑๒๐๓] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
เหมือนกับปฏิจจวาร             
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับ    
ปฏิจจวาร    
     [๑๒๐๔] เนวเสกขนาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
เหตุปจจยั พึงใสใหเต็ม      
     จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย            
ขันธท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
     เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
     อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ        
     เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป        
ท้ังหลาย    
     อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมเกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภตูรูป       
ท้ังหลาย    
     [๑๒๐๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานา    
เสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต              
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม มี ๓ นัย เหมือนกับเสกข    
     [๑๒๐๖] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๑ นยั   
     ฯลฯ อาศัยอเสกขธรรม มี ๑ นัย     
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     ฯลฯ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม มี ๑ นัย   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัย          
จักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัย            
หทัยวัตถุ    
     เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ        
     อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
     [๑๒๐๗] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๒๐๘] อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๒๐๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย เพราะ    
อนันตรปจจยั เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจยั เพราะ อัญญมัญญปจจัย   
เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจยั เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั             
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกกธรรม               
     [๑๒๑๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานา           
เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ      
     เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม ฯลฯ    
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     [๑๒๑๑] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรมและเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๒๑๒] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะกัมมปจจยั เพราะวิปาก   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ          
     เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจยั เพราะ ญานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย               
เพราะ สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจยั เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย             
เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย    
     [๑๒๑๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๑๗    
            ในอารัมมณปจจยั                        มี  "   ๗    
            ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๑๗    
            ในอนนัตรปจจัย                         มี  "   ๗    
            ในสมนันตรปจจยั                        มี  "   ๗    
            ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๗    
            ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "   ๗    
            ในนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๗    
            ในอุปนิสสยปจจัย                        มี  "   ๗    
            ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "   ๗    
            ในอาเสวนปจจยั                        มี  "   ๔    
            ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๑๗    
            ในวิปากปจจยั                          มี  "  ๑๗    
            ในอาหารปจจยั                         มี  "  ๑๗    
            ในอินทริยปจจยั     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 384 
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย                           มีวาระ ๑๗    
            ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "   ๗    
            ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๗    
            ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗    
            ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗    
            ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗    
            ในอวคิตปจจัย                          มี  "  ๑๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ    
     [๑๒๑๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกธรรม ซ่ึงเปน         
อเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒           
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ          
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก              
อสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลาย           
ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา       
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ     
หทัยวัตถุ    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     [๑๒๑๕] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม    
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย     
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     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย พึงใสใหเต็ม         
     คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขานา            
เสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ      
     เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ           
     อเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยหทยัวัตถุ          
     [๑๒๑๖] อาศัยเสกธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเสกขธรรมและหทัยวตัถุ          
     อเสกขธรรม อาศัยอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอเสกขธรรมและหทัยวัตถุ        
     [๑๒๑๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตร    
ปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสย           
ปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๗ นัย    
     ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั ฯลฯ    
     [๑๒๑๘] ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม    
ปจจัย    
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     คือ เจตนาที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานา              
เสกขธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ เจตนาทีเ่ปนเนวเสก         
ขานาเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     เสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนเสกขธรรม อาศัยหทัยวัตถุ                
     เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนเสกขธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรมและหทัยวัตถุ               
     [๑๒๑๙] เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั ใน    
เสกขมูลกะ มี ๓ นัย            
     เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปาก    
ปจจัย ในเนวเสกขานาเสกขมูลกะ มี ๓ นยั    
     เสกขธรรม อาศัยเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย ในปจจยัสงเคราะห แหงเสกขธรรมท้ังหลาย มี ๑ นัย    
     [๑๒๒๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะ                
มัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจยั ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั ไมใชเพราะนัตถิ          
ปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย    
     [๑๒๒๑] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "   ๗   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                   มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๕    
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            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                   มี  "   ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                  มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                   มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                      มี  "   ๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                     มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย                    มี  "   ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                    มี  "   ๑   
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                      มี  "   ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                      มี  "   ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                   มี  "   ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                   มี  "   ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                      มี  "   ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                      มี  "   ๕    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๒๒] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   
                                        กับเหตุปจจยั   มีวาระ  ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กับ ฯลฯ   มี  "   ๗   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย           กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "   ๗    
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            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ ฯลฯ   มีวาระ ๑๗   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๔   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั            กับ ฯลฯ   มี  "   ๙   
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั          กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั          กับ ฯลฯ   มี  "   ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๒๓] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย      มีวาระ  ๑                
            ในอนนัตรปจจัย                    กับ ฯลฯ       
            ในสมนันตรปจจยั                   กับ ฯลฯ       
            ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ        
            ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ   มีวาระ ๑ ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี  "  ๑    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปจจยวาร จบ    
                   นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร               
                          สังสัฏฐวาร    
     [๑๒๒๔] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
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     อเสกขธรรม คลุกเคลากับอเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     [๑๒๒๕] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
เพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ         
     เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจยั พึงกระทําหวัขอปจจยั ๒ ฯลฯ    
     เพราะอวิคตปจจัย         
     [๑๒๒๖] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ  ๓    
     ในอารัมมณปจจยั                                 มี  "   ๓    
     ในอธิปติปจจัย                                   มี  "   ๓    
     ในอนันตรปจจัย           
     ในสมนันตรปจจัย          
     ในสหชาตปจจัย            
     ในอัญญมัญญปจจัย         
     ในนิสสยปจจัย            
     ในอุปนิสสยปจจยั         
     ในปุเรชาตปจจัย                                 มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                                 มี  "   ๒    
     ในกัมมปจจัย                                    มี  "   ๓ ฯลฯ    
     ในอวิคตปจจัย                                   มี  "   ๓    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ     
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     [๑๒๒๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ            
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา          
กับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๑๒๒๘] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม               
     อเสกขธรรม คลุกเคลากับอเสกขธรรม ฯลฯ    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม             
     เนวเสกขานาเสกขธรรม คลุกเคลากับเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย พงึใสใหเต็ม มี ๓ นัย    
     [๑๒๒๙] เสกขธรรม คลุกเคลากับเสกขธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต    
ปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย ไมใชเพราะกัมมปจจัย           
พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒        
     ไมใชเพราะวิปากปจจยั พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒          
     ไมใชเพราะฌานปจจัย ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย   
     [๑๒๓๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                        มีวาระ  ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                              มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                            มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                           มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                            มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                               มี  "   ๒   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                              มี  "   ๒    
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     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                               มีวาระ  ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                               มี  "   ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                            มี  "   ๓   
                                                      พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๓๑] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
                                          กับเหตุปจจยั   มีวาระ  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                กับ ฯลฯ      มี  "   ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               กับ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                กับ ฯลฯ      มีวาระ  ๓   
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   กับ ฯลฯ      มี  "   ๒   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  กับ ฯลฯ      มี  "   ๒   
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ      มี  "   ๓                
                                                     พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๒๓๒] ในอารัมมณปจจัย                    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย               
                                                      มีวาระ  ๑    
     ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ              
     ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ              
     ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ              
     ในอุปนิสสยปจจยั                   กับ ฯลฯ             
     ในปุเรชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ          
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     ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ               
     ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในวิปากปจจัย                     กับ ฯลฯ              
     ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ               
     ในอินทริยปจจัย                    กับ ฯลฯ             
     ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ               
     ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ             
     ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ             
     ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ             
     ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ           มีวาระ  ๑    
                                                    พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                        สังสัฏฐวาร จบ    
                 สัมปยตุตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร            
                          ปญหาวาร    
     [๑๒๓๓] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายโดยเหตุปจจัย      
     [๑๒๓๔] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเสกธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย     
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     [๑๒๓๕] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย โดยเหตุท้ังหลาย      
     [๑๒๓๖] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย    
     เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ             
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     [๑๒๓๗] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค พิจารณาผลที่เปนเสกขธรรม   
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ        
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๒๓๘] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอรหันตพจิารณาผลที่เปนอเสกขธรรม                
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจัยแกเจโตปรยิญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติ         
ญาณ แกอนาคตสังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย           
     [๑๒๓๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     ออกจากฌาน พิจารณาฌาน      
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     พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว พิจารณากิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลาย    
ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน    
     พิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา          
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุนั้น ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน               
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม             
โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    
โทมนัส ฯลฯ    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนา อากิญจัญญายตนะเปนปจจยัแก              
เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจัย    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณแกเจโตปริยญาณ        
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ           
ปจจัย    
     [๑๒๔๐] เนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผลท่ีเปนเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๒๔๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๒๔๒] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
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     [๑๒๔๓] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคกระทํามรรคใหเปน               
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลท่ีเปนเสกขธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน          
แลวพิจารณา   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรม ท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน       
รูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๒๔๔] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
     [๑๒๔๕] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยั            
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๒๔๖] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตกระทําผลที่เปนอเสกขธรรมใหเปน                
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตต             
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๒๔๗] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยั            
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
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     [๑๒๔๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว               
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา      
     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน         
แลว พิจารณา   
     ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
     พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย    
     บุคคลกระทําจักขุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง           
เพราะกระทําจกัขุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกดิข้ึน   
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรมให           
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําโสตะเปนตนนั้น        
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกดิข้ึน       
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยั            
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย   
     [๑๒๔๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค  แกผล ท่ีเปน        
เสกขธรรม โดยอธิปติปจจยั      
     [๑๒๕๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอเสกขธรรม         
โดยอธิปติปจจัย               
     [๑๒๕๑] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน      
เสกขธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั     
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     มรรค เปนปจจัยแกผลท่ีเปนเสกขธรรม ผลท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกผลท่ีเปน         
เสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั      
     [๑๒๕๒] เสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ มรรค เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๒๕๓] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ผลท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๒๕๔] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน     
อเสกขธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     ผลท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย   
     [๑๒๕๕] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ผลท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๒๕๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ           
ท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ท่ีเกิดหลังๆ อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนโุลม เปน     
ปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย           
อนันตรปจจยั   
     [๑๒๕๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค อนุโลม เปนปจจยัแก            
ผลสมาบัติท่ีเปนเสกขธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแก          
ผลสมาบัติท่ีเปนเสกขธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๒๕๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนอเสกขธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของ             
บุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนอเสกขธรรมโดยอนันตรปจจยั    
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     [๑๒๕๙] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจยั เหมือนกับ    
อนันตรปจจยั มีหัวขอปจจัย ๘    
     [๑๒๖๐] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจยั เหมือนกับ    
สหชาตปจจัยในปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย ในปฏิจจวารมีหวัขอปจจัย ๓   
     ในนิสสยปจจัย เหมือนกบันิสสยปจจัยในกุสลัตติกะ มีหัวขอปจจัย ๑๓    
     [๑๒๖๑] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรคโดยนิสสย               
ปจจัย ทุตยิมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค โดยอุปนิสสยปจจัยตติยมรรค เปนปจจยัแกจตุตถมรรค    
โดยอุปนิสสยปจจัย มรรคเปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๑๒๖๒] เสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก มรรคเปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนอเสกขธรรม            
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๑๒๖๓] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยัง               
สมาบัติท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน เขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว    
     พิจารณาเหน็สังขาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ          
     มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แก          
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสัลละ ของพระอริยะท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั ผลสมาบัติ        
ท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกสุขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๒๖๔] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั     
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     มีอยางเดยีว คือ อนันตรูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม ท่ีเกิด         
กอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เกดิหลังๆ ฯลฯ ผลท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกผล       
ท่ีเปนอเสกขธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๑๒๖๕] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ผลสมาบัติท่ีเปนอเสกขธรรมเปนปจจัยแกสุข             
ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย      
     [๑๒๖๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั               
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกข          
ธรรมแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะทิฏฐิ ฯลฯ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ โมหะ    
สุขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว         
ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย   
ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม แกปญญา แกราคะ   
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจยัแกปฐมฌาน โดยอุปนิสสยปจจัยบริกรรมแหงเนว               
สัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติย 
ฌาน            
โดยอุปนิสสยปจจัย อากิญจญัญายตนะเปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสย              
ปจจัย    
     [๑๒๖๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค               
โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๑๒๖๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู    
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนอเสกขธรรมโดยอุปนิสสยปจจยั   
     [๑๒๖๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
โดยปุเรชาตปจจัย             
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของไมเท่ียง          
ฯลฯ ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ราคะเกิดข้ึน โทมนัส ฯลฯ              
     โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปน               
ทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณกายายตนะ เปน          
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวาเสกขานาเสกขธรรม         
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๑๒๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน     
เสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจยั     
     [๑๒๗๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
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     มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน     
อเสกขธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๒๗๒] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปจฉาชาต    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแก          
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย    
     [๑๒๗๓] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยปจฉาชาต    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแก         
กายนี้ท่ีเกิดกอน ฯลฯ         
     [๑๒๗๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
ปจฉาชาตปจจยั               
     มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปน         
ปจจัยแกกายนีท่ี้เกิดกอน    
     [๑๒๗๕] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ            
ท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โดยอาเสวนปจจยั   
     [๑๒๗๖] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย   
     [๑๒๗๗] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย     
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย         
โดยกัมมปจจัย   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน       
เสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจยั    
     [๑๒๗๘] เสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ             
ท้ังหลายท่ีเปนอเสกขธรรม โดยกัมมปจจยั    
     [๑๒๗๙] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแก เจตนาทีเ่ปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป       
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๒๘๐] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
โดยกัมมปจจัย   
     [๑๒๘๑] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย           
     [๑๒๘๒] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย          
     [๑๒๘๓] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
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     [๑๒๘๔] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
กัมมปจจยั   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต           
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกขันธ            
ท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย        
     [๑๒๘๕] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยวิปากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรมซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓    
                   ในเสกขมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๓             
     [๑๒๘๖] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอเสกขธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ฯลฯ    
                  ในอเสกขมูลกะ  มีหัวขอปจจัย ๓            
     [๑๒๘๗] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย    
     [๑๒๘๘] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดย   
อินทริยปจจยั เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย              
สัมปยุตตปจจยั                
     [๑๒๘๙] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป        
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั     
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิด      
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั        
     [๑๒๙๐] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับเสกขธรรม        
     [๑๒๙๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั               
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป           
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ เปน              
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย      
วิปปยุตตปจจยั                
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกกาย      
นี้ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๑๒๙๒] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม    
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     [๑๒๙๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอเสกข    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     [๑๒๙๔] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓       
     [๑๒๙๕] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป        
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิด      
กอน โดยอัตถิปจจัย           
     [๑๒๙๖] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย           
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๒๙๗] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๓ นัย    
เหมือนกับเสกขธรรม             
     [๑๒๙๘] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนเนวเสกขานาเสกธรรมเปนปจจัยแกขันธ ๓            
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ        
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจัย หทัยวัตถุ เปน      
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ พาหริรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ      
สัตวท้ังหลาย ฯลฯ            
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง โดย             
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ราคะ     
เกิดข้ึน โทมนัส ฯลฯ      
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     โสตะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน         
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรมโดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแก         
กายนี้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยั    
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๑๒๙๙] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม    
โดยอัตถิปจจยั                
     [๑๓๐๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกอเสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อเสกขธรรม โดยอัตถิปจจยั      
     [๑๓๐๑] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม    
โดยอัตถิปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนเสกขธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจยัแกขันธ ๓        
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๓๐๒] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานา    
เสกขธรรม โดยอัตถิปจจัย      
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนเสกขธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั     
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม และกวฬิงการาหาร เปน            
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเสกขธรรม และรูปชีวิตนิทรีย เปน         
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๓๐๓] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม    
โดยอัตถิปจจยั พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับเสกขธรรม     
           [๑๓๐๔] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๗    
           ในอารัมมณปจจยั                            มี  "   ๕    
           ในอธิปติปจจัย                              มี  "   ๙    
           ในอนนัตรปจจัย                             มี  "   ๘    
           ในสมนันตรปจจยั                            มี  "   ๘    
           ในสหชาตปจจัย                             มี  "   ๙    
           ในอัญญมัญญปจจัย                            มี  "   ๓    
           ในนิสสยปจจัย                              มี  "  ๑๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย                            มี  "   ๘    
           ในปุเรชาตปจจัย                            มี  "   ๓    
           ในปจฉาชาตปจจัย                           มี  "   ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                            มี  "   ๒    
           ในกัมมปจจัย                               มี  "   ๘    
           ในวิปากปจจยั      
           ในอาหารปจจัย      
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 408 
           ในมัคคปจจัย                               มีวาระ  ๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                            มี  "   ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั                            มี  "   ๕    
           ในอัตถิปจจัย                               มี  "  ๑๓    
           ในนัตถิปจจัย                               มี  "   ๘    
           ในวิคตปจจัย                               มี  "   ๘    
           ในอวิคตปจจัย                              มี  "  ๑๓    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๓๐๕] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     เสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย      
     [๑๓๐๖] เสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจยั          
     [๑๓๐๗] เสกขธรรม เปนปจจยัแกเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
สหชาตปจจัย   
     [๑๓๐๘] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๑๓๐๙] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย          
     [๑๓๑๐] อเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม    
โดยสหชาตปจจัย                
     [๑๓๑๑] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจัยแกเนวเสกขานาเสกขธรรม โดย    
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย   
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ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดย           
อาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั    
     [๑๓๑๒] เนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๓๑๓] เนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั   
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๓๑๔] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกธรรม เปนปจจัยแกเสกขธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๓๑๕] เสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานา    
เสกขธรรม ฯลฯ   
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๓๑๖] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกอเสกขธรรม    
ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๓๑๗] อเสกขธรรม และเนวเสกขานาเสกขธรรม เปนปจจยัแกเนวเสกขานา    
เสกขธรรม ฯลฯ   
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๓๑๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                        มีวาระ ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย                         มี  "  ๑๐     
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     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                        มีวาระ ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย                          มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                        มี  "  ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๑๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                           มีวาระ ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี  "  ๑๐    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                        มี  "   ๘    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจยั                           มี  "   ๘    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                           มี  "  ๑๔    
     ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                          มี  "   ๘    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๓๑๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย     มีวาระ  ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗     
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     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั            กับ  ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ  ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ  ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย            กับ  ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               กบั  ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              กบั  ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย             กบั  ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย             กับ  ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               กบั  ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               กบั  ฯลฯ     มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               กบั  ฯลฯ     มี  "   ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั               กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๓๒๐] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕   
     ในอธิปติปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                      กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในสมนันตรปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในสหชาตปจจัย                      กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓     
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     ในนิสสยปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มีวาระ ๑๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในปุเรชาตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในปจฉาชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย           กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    มีวาระ  ๒   
     ในกัมมปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในวิปากปจจัย                       กับ  ฯลฯ           
     ในอาหารปจจัย                      กับ  ฯลฯ            
     ในอินทริยปจจัย                      กับ  ฯลฯ          
     ในฌานปจจัย                        กับ  ฯลฯ            
     ในมัคคปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มีวาระ  ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย                     กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕    
     ในอัตถิปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "  ๑๓    
     ในนัตถิปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในวิคตปจจัย                        กับ  ฯลฯ     มี  "   ๘    
     ในอวิคตปจจัย                       กับ  ฯลฯ     มี  "  ๑๓    
     พึงนับอยางนี้           
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                      เสกขัตติกะ ท่ี ๑๑ จบ    
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                          ปริตตัตติกะ    
                          ปฏิจรวาร    
     [๑๓๒๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒              
ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภตูรูป ๓ อาศัยมหาภูต    
รูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒    
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ กฏัตตรูป อาศัย        
มหาภูตรูปท้ังหลาย             
     [๑๓๒๒] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ๒ ขันธ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั          
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัย               
ขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ         
     [๑๓๒๓] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั         
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     [๑๓๒๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๓๒๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม  ฯลฯ เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ           
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๓๒๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ               
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     [๑๓๒๗] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ      
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     [๑๓๒๘] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๓ ฯลฯ    
     [๑๓๒๙] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะ    
อารัมมณปจจยั   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๓๓๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย       
     [๑๓๓๑] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย        
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๑๓๓๒] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณกรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย       
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     [๑๓๓๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ เพราะ    
อธิปติปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
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     [๑๓๓๔] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๓๓๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอนันตรปจจยั เพราะ    
สมนันตรปจจยั เพราะสหชาตปจจัย พึงกระทํามหาภูตรูปแมท้ังหมด    
     เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ    
ปุเรชาตปจจัย พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓    
     เพราะ อาเสวนปจจยั พึงกระทําหวัขอปจจัย ๓              
     เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย พงึกระทําหวัขอปจจัย ๑๓    
     เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจยั เพราะฌานปจจัย เพราะ มัคค    
ปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตตปจจยั เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิ          
ปจจัย เพราะ วคิตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย   
     [๑๓๓๖] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๓    
     ในอารัมมณปจจยั                           มี  "   ๕    
     ในอธิปติปจจัย                             มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                            มี  "   ๕    
     ในสมนันตรปจจัย                           มี  "   ๕    
     ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๑๓     
     ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "   ๗    
     ในนิสสยปจจัย                             มี  "  ๑๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั                           มี  "   ๕    
     ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                           มี  "   ๓     
     ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๑๓     
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     ในวิปากปจจัย                             มีวาระ ๑๓    
     ในอาหารปจจัย            
     ในอินทริยปจจัย          
     ในฌานปจจัย              
     ในมัคคปจจัย                              มีวาระ ๑๓    
     ในสัมปยุตตปจจัย                           มี  "   ๕    
     ในวิปปยุตตปจจัย                           มี  "  ๑๓    
     ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๑๓    
     ในนัตถิปจจัย                              มี  "   ๕    
     ในวิคตปจจัย                              มี  "   ๕    
     ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๑๓    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๓๓๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ          
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ          
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก   
อสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ       
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๑๓๓๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม หทัยวัตถุ อาศัย            
ขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป             
ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ      
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     [๑๓๓๙] ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตา          
รูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม    
     [๑๓๔๐] ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     [๑๓๔๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๓๔๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย              
     [๑๓๔๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ อาศัยขันธ          
ท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ กฏัตตารูป             
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     [๑๓๔๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมหคัคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธ ๑     
ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
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     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก   
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก           
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๔๕] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม                
     [๑๓๔๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และมหาภูตรูป            
ท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย              
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     [๑๓๔๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย    
ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจยั              
     [๑๓๔๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต               
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ          
     พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมดใหพิสดาร ในปริตตมูลกะ มีหวัขอปจจัย ๓    
     [๑๓๔๙] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต    
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๓๕๐] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต    
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ          
     ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     [๑๓๕๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะปุเรชาตปจจัย            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย         
     [๑๓๕๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต    
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั      
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๓๕๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย   
ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย       
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหา           
ภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ     
     [๑๓๕๔] มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ กฏัตตารูป             
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
     [๑๓๕๕] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ   
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม         
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก           
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ      
     [๑๓๕๖] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒       
     ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม        
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก          
     [๑๓๕๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาเสวนปจจัย             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย         
     [๑๓๕๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ใน               
ปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย       
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ            
๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๓๕๙] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนปริตตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ            
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ          
     [๑๓๖๐] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม    
     [๑๓๖๑] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     [๑๓๖๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย        
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย             
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ               
     [๑๓๖๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม     
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     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๑๓๖๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม            
     ปริตตธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัปปมาณธรรม    
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     [๑๓๖๕] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย              
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๑๓๖๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย              
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
     [๑๓๖๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ พึงให             
พิสดาร    
     ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ                
สัตวท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย       
     ไมใชเพราะฌานปจจัย     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว                
ท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด           
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด    
     ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ    
     [๑๓๖๘] ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ               
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ            
     มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ           
     [๑๓๖๙] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตต    
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ          
        ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย        
           [๑๓๗๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                      มี  "  ๑๐   
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                     มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย                    มี  "   ๕    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                    มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๑๒     
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           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                   มีวาระ ๑๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๑๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                       มี  "   ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                      มี  "   ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                     มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั   
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                       มีวาระ  ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                    มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                    มี  "   ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                       มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                       มี  "   ๕    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
           [๑๓๗๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    กับเหตุปจจยัมีวาระ  ๕                
           ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๐   
           ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย           กับ ฯลฯ    
           ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย           กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๒   
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ   มี  "  ๑๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๓    
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           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั           กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั           กับ ฯลฯ   มี  "   ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ   มี  "   ๕   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
           [๑๓๗๒] ในอารัมมณปจจยั    กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยัมีวาระ  ๑                
           ในอนนัตรปจจัย                     กับ ฯลฯ   มีวาระ  ๑ ฯลฯ    
           ในวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ   มี  "   ๑    
           ในอวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ   มี  "   ๑    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร                
                          ปจจยวาร    
     [๑๓๗๓] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรมขันธ ๒ ฯลฯ               
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัย หทัยวัตถุ อุปาทา       
รูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ี       
เปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ     
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหา          
ภูตรูปท้ังหลาย               
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหารูป         
ท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ อาศัยหทยัวัตถุ    
     [๑๓๗๔] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ        
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ              
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ             
     [๑๓๗๕] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     ในอัปปมาณธรรม มีหัวขอปจจยั ๓    
     [๑๓๗๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
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     อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ    
     ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๓๗๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
     ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปฏิสนธิขณะ พึงกระทําหวัขอปจจยัแมท้ัง ๓   
     [๑๓๗๘] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ จกัขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ อาศัย            
กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     หัวขอปจจยั ๖ ท่ีเหลือเหมือนกับเหตุปจจยั พงึกระทําหัวขอปจจัย ๗    
     เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี หัวขอปจจัย ๑๓ พึงใสใหเต็ม    
     เพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย   
           [๑๓๗๙] ในเหตุปจจยั                      มีวาระ ๑๗    
           ในอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๗    
           ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๗    
           ในอนนัตรปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในสมนันตรปจจยั                          มี  "   ๗    
           ในสหชาตปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๙    
           ในนิสสยปจจัย                            มี  "  ๑๗     
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           ในอุปนิสสยปจจัย                          มีวาระ  ๗    
           ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๗    
           ในอาเสวนปจจยั                          มี  "   ๗    
           ในกัมมปจจัย                             มี  "  ๑๗    
           ในวิปากปจจยั                            มี  "  ๑๗    
           ในอาหารปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย        
           ในมัคคปจจัย                             มี  "  ๑๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                          มี  "   ๗    
           ในวิปปยุตตปจจยั                          มี  "  ๑๗    
           ในอัตถิปจจัย                             มี  "  ๑๗    
           ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๗    
           ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๗    
           ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๑๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ    
     [๑๓๘๐] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ          
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ          
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จกัขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ         
ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวย       
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วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
และหทัยวัตถุ   
     [๑๓๘๑] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
     เหมือนกับปฏิจจวาร มีหวัขอปจจยั ๕    
     [๑๓๘๒] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรมขันธ ๒ ฯลฯ               
     ในปฏิสนธิขณะ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ    
ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ            
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมหคัคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม        
ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทยัวัตถุ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ        
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐาน         
รูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๑๓๘๓] มหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมหคัคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๓          
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     ปริตตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสน        
ธิขณะ ฯลฯ     
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     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก           
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๘๔] อัปปมาณธรรม อาศัยอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม                
     [๑๓๘๕] อัปปมาณธรรม อาศัยปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไม    
ใชเพราะอธิปติปจจัย          
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และ            
หทัยวัตถุ    
     [๑๓๘๖] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบากและมหาภูตรูป             
ท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
     มหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมหคัคตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และ              
หทัยวัตถุ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒       
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
     ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม อาศัยปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย       
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวัตถุ                
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และมหาภูตรูป         
ท้ังหลาย     
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     ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม       
     [๑๓๘๗] ปริตตธรรม อาศัยปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอนันตรปจจัย    
ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจยั              
ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหวัขอปจจัย ๑๒    
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั พึงใสใหเต็ม พึงแสดง              
วา วิบาก จิตตสมุฏฐานรูป ไมพึงแสดงวา วิบาก                
     ไมใชเพราะกัมมปจจัย ไมใชเพราะวิปากปจจยั แมปฏิสนธิและวิบากก็ไมมี               
     ไมใชเพราะอาหารปจจยั ไมใชเพราะอินทริยปจจยั ไมใชเพราะฌานปจจยั   
ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย ไมใช          
เพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย    
     [๑๓๘๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ  ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "  ๑๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย               มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "  ๑๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย     
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            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มีวาระ  ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "   ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๕    
                                              พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๓๘๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย    กบั  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   กบั  ฯลฯ    มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     กับ  ฯลฯ    มี  "  ๑๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กับ  ฯลฯ    มี  "   ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ    มี  "   ๕    
                                              พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ     
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     [๑๓๙๐] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑    
            ในอนนัตรปจจัย    กบั  ฯลฯ    
            ในสมนันตรปจจยั   กับ  ฯลฯ    
            ในสหชาตปจจัย    กบั  ฯลฯ    
            ในวิคตปจจัย      กับ  ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย     กบั  ฯลฯ             มี  "   ๑    
                                              พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปจจยวาร จบ    
                   นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร               
                          สังสัฏฐวาร    
     [๑๓๙๑] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ             
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๙๒] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ             
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๙๓] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากบัขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๓๙๔] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
เพราะอธิปติปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี    
     เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญ    
มัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจยั เพราะอุปนสิสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย ปฏิสนธิ               
ไมมี     
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     เพราะอาเสวนปจจัย วิบากก็ดี ปฏิสนธิก็ดี ไมมี          
     เพราะกัมมปจจัย เพราะวปิากปจจยั เพราะอาหารปจจยั เพราะอินทริยปจจยั   
เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจยั เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะ              
อัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจยั เพราะวิคตปจจยั เพราะอวิคตปจจัย    
     [๑๓๙๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๓    
            ในอารัมมณปจจยั                     มี  "   ๓    
            ในอธิปติปจจัย                       มี  "   ๓ ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย                       มี  "   ๓    
                                            พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๓๙๖] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุก               
เคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
     [๑๓๙๗] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย              
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ              
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๙๘] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ                
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมหคัคตธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม           
คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๓๙๙] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย   
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม       
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     [๑๔๐๐] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต   
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ คลุกเคลากบัขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๔๐๑] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต                
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม ในปฏิสนธิขณะ            
ฯลฯ    
     [๑๔๐๒] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม    
     [๑๔๐๓] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปจฉาชาต   
ปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๔๐๔] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวน   
ปจจัย    
     คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
     [๑๔๐๕] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั   
     คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก    
     [๑๔๐๖] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั                
     คือ เจตนาที่เปนปริตตธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม   
     [๑๔๐๗] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมม   
ปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนมหัคคตธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม           
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     [๑๔๐๘] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม              
     [๑๔๐๙] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจัย               
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม       
     [๑๔๑๐] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปาก   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม      
     [๑๔๑๑] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม     
     [๑๔๑๒] ปริตตธรรม คลุกเคลากับปริตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั   
ไมใชเพราะมัคคปจจัย ไมใชเพราะวิปปยตุตปจจัย             
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ            
     [๑๔๑๓] มหัคคตธรรม คลุกเคลากับมหคัคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตต               
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ           
     [๑๔๑๔] อัปปมาณธรรม คลุกเคลากับอัปปมาณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ          
     [๑๔๑๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ  ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "   ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "   ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "   ๓     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 439 
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                 มีวาระ  ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "   ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "   ๓    
           ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "   ๑    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "   ๓    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๔๑๖] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๓   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      กบั  ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     กบั  ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย      กบั  ฯลฯ      
           ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย         กับ  ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย        กับ  ฯลฯ     
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั      กับ  ฯลฯ    มีวาระ  ๓    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๔๑๗] ในอารัมมณปจจัย     กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ  ๑   
            ในอนนัตรปจจัย      กับ  ฯลฯ             มีวาระ  ๑ ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย       กับ  ฯลฯ             มีวาระ  ๑    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                 สัมปยุตตวาร เหมือนกับ สังสัฏฐวาร       
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                          ปญหาวาร    
     [๑๔๑๘] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป        
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๔๑๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
พึงกระทํา ปวตัติ ปฏิสนธิ       
     [๑๔๒๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
     [๑๔๒๑] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากศุลกรรมนั้น    
     พจิารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน พิจารณากเิลสท่ีละแลว พจิารณา             
กิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน    
     จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม โดยความ             
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ         
เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแก จกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ   
โดยอารัมมณปจจัย              
     [๑๔๒๒] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปริตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ              
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก            
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๔๒๓] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
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     คือ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปน   
ปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั               
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมหคัคตธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก           
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๔๒๔] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌาน พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุ   
ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ  พิจารณาอิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ              
ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พจิารณาอนาคตงัสญาณ    
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ           
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน             
     [๑๔๒๕] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๔๒๖] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค พิจารณาผล พจิารณานิพพาน   
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภ ูแกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๔๒๗] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายรูจติของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติท่ีเปนอัปปมาณธรรม โดย        
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสา             
นุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๔๒๘] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ     
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     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก  บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว              
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา      
     บุคคลกระทํากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยาง            
หนักแนนแลว พิจารณา          
     พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภใูหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ กระทําโวทาน              
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
     จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรมใหเปนอารมณ              
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต         
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย            
     [๑๔๒๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เปน   
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย              
     [๑๔๓๐] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน              
ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ ทิพพจักขุ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณ   
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา     
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม          
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ  เกดิข้ึน     
ทิฏฐิ เกิดข้ึน                
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจิตต            
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย   
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     [๑๔๓๑] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแก        
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
     [๑๔๓๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย          
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแก                
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๔๓๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตะรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน             
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กระทํา               
นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
     นพิพานเปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย     
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจติต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๔๓๔] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยั          
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๔๓๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เกดิ      
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 444 
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจยัแก          
ขันธท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๔๓๖] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ จุติจิตท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยอนันตร     
 ปจจัย ขันธท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตธรรม แกอนาค      
ตังสญาณ โดยอนันตรปจจยั บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญาย               
ตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ ฯลฯ  บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจยัแกอนาคตังสญาณ        
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๔๓๗] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค อนุโลมเปนปจจยัแกผล           
สมาบัติ โดยอนันตรปจจยั       
     [๑๔๓๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
มหัคคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๔๓๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ จุติจิตท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจติท่ีเปนปริตตธรรม โดยอนันตร     
ปจจัย    
     ภวังคท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ โดยอนันตรปจจยั    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตธรรม โดยอนันตร        
ปจจัย    
     [๑๔๔๐] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจยัแกผลสมาบัติของบุคคลผูออกจากนิโรธ   
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๔๔๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแก ฯลฯ ท่ีเกิดหลังๆ       
โดยอนันตรปจจัย               
     มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๔๔๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๔๔๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     สมนันตรปจจัย เหมือนกบั อนันตรปจจยั   
     [๑๔๔๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย          
โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ       
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๑๔๔๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม ฯลฯ           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม โดย           
สหชาตปจจัย   
     [๑๔๔๖]  มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม ฯลฯ         
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ            
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๔๔๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ           
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย           
สหชาตปจจัย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย           
โดยสหชาตปจจัย      
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     [๑๔๔๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย         
โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๔๔๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ        
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยสหชาตปจจัย   
     [๑๔๕๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย          
สหชาตปจจัย   
     [๑๔๕๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป                
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย       
     [๑๔๕๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย       
     [๑๔๕๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป          
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย       
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลายเปนปจจยัแก                
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย    
     [๑๔๕๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดย    
สหชาตปจจัย   
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก                
ขันธ ๓ โดยสหชาตปจจยั        
     [๑๔๕๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ       
ท้ังหลาย โดยอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ   
     [๑๔๕๖] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม โดย           
อัญญมัญญปจจัย                
     [๑๔๕๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย ใน              
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๑๔๕๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ           
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ               
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๑๔๕๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และหทัยวัตถุ         
โดยอัญญมัญญปจจัย             
     [๑๔๖๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ        
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย                
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๔๖๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดย    
อัญญมัญญปจจัย                
     คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหคัคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ           
๓ โดยอัญญมัญญปจจัย           
     [๑๔๖๒] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยนิสสยปจจัย     
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย          
โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก            
ขันธท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป          
๑ ฯลฯ จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ        
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยนิสสยปจจัย    
     [๑๔๖๓] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม ฯลฯ           
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยนิสสยปจจัย             
ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยนิสสยปจจยั        
     [๑๔๖๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ          
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม โดยนิสสยปจจัย            
     [๑๔๖๕] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ            
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๔๖๖] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ           
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย           
นิสสยปจจัย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย           
โดยนิสสยปจจัย                
     [๑๔๖๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย         
โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๔๖๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ        
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสยปจจัย    
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     [๑๔๖๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ          
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย          
นิสสยปจจัย   
     [๑๔๗๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป                
ท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย       
     [๑๔๗๑] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย       
     [๑๔๗๒] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ี ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสย        
ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ           
     [๑๔๗๓] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป          
ท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย       
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก               
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยนิสสยปจจัย    
     [๑๔๗๔] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยนิสสย            
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓             
โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๔๗๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรมแลว            
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ   
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง                
กาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน ฆาสัตว         
ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ    
เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุข        
ทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     กุศลอกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก โดยอุปนิสสยปจจัย ปาณาติบาตเปนปจจยัแก            
ปาณาติบาต โดยอุปนิสสยปจจัย    
                        พึงกระทําจกัรนัย    
        มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
                พึงกระทําจักรนยั เหมือนกับ กุสลัตติกะ        
     [๑๔๗๖] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม ฯลฯ           
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนปริตตธรรมแลว           
ยังฌานท่ีเปนมหัคคตธรรม ใหเกดิข้ึน อภญิญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะแลว               
ยังฌานท่ีเปนมหัคคตธรรม ใหเกดิข้ึน อภญิญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม แก          
ปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ              
เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย บริกรรมแหงทิพพจกัขุ เปนปจจยั        
แกอนาคตตังสญาณ ฯลฯ      
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     [๑๔๗๗] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรมแลว ยัง        
ฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทาง                
กาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติให          
เกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม             
แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย             
     บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจยัแกปฐมมรรค บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัย              
แกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๔๗๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปสนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรมแลวยัง        
ฌานท่ีเปนมหคัคตธรรมใหเกิดข้ึน อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     บุคคลเขาไปศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ         
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม แก           
ปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย       
     ปฐมฌาน เปนปจจยัแกทุติยฌาน อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานา   
สัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๔๗๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ           
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 452 
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรมแลว           
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ   
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลวใหทาน ฯลฯ ยังวิปสสนา             
ใหเกดิข้ึน ฯลฯ               
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม แก            
ปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย         
     [๑๔๘๐] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ         
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรมแลว           
ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกดิข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรม          
ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม แก          
ปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั                
     [๑๔๘๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ        
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรมแลว          
ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ ยังผลสมบัติใหเกดิข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณธรรม         
ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังผลสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม             
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุติยมรรค ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจยัแกจตตุถมรรค   
     [๑๔๘๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรมแลว          
ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ               
อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ    
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปริตตธรรม               
แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย ผลสมาบัติ เปนปจจยัแกสุข         
ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย      
     พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว พิจารณาเหน็สังขารโดยความเปนของไม               
เท่ียง ฯลฯ    
     มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แก          
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสัลละของพระอริยะท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั   
     [๑๔๘๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม              
ฌานท่ีเปนมหคัคตธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานท่ีเปนมหัคคตธรรม ฯลฯ             
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณธรรม ฯลฯ ปญญาเปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนมหัคคตธรรม               
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจยั    
     พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัตท่ีิยังไมเกดิใหเกิดข้ึน เขาสมาบัติ    
ท่ีเกิดขึ้นแลว               
     [๑๔๘๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต         
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     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพจิารณาเหน็จกัขุ โดยความเปนของ   
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส            
เกิดข้ึน    
     โสตะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ          
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๔๘๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพ            
โสตธาตุ    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนมหัคคต      
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
     [๑๔๘๖] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     คือ หทัยวตัถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย          
     [๑๔๘๗] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน      
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๔๘๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน     
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๔๘๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๔๙๐] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เกดิ      
หลังๆ อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โดยอาเสวนปจจยั                
     [๑๔๙๑] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     คือ บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอาเสวนปจจยั บริกรรมแหง                
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ันเอง โดยอาเสวนปจจยั               
บริกรรมแหงทิพพจกัขุ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดย              
อาเสวนปจจยั   
     [๑๔๙๒] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย   
     [๑๔๙๓] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเกดิ     
หลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     [๑๔๙๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ            
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป           
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธท่ีเปนปริตต        
ธรรมซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั       
     [๑๔๙๕] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยกัมมปจจยั     
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ               
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย               
โดยกัมมปจจัย   
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย            
ท่ีเปนมหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย               
     [๑๔๙๖] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป              
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย               
กัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย        
โดยกัมมปจจัย   
     [๑๔๙๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตา            
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกขันธท่ีเปน             
มหัคคตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั     
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     [๑๔๙๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี        
เปนอัปปมาณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย   
     [๑๔๙๙] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย        
     [๑๕๐๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป             
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๕๐๑] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐาน      
รูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจยั    
     [๑๕๐๒] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยวิปากปจจัย มีหัวขอ    
ปจจัย ๓ พึงกระทํา ปวัตติ ปฏิสนธิ    
     [๑๕๐๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยวิปากปจจยั มี ๓ นัย   
พึงกระทํา ปวตัติ อยางเดยีว    
     [๑๕๐๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจยั    
โดย อินทริยปจจัย เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั เปนปจจัยโดย มัคคปจจยั เปนปจจยัโดย          
สัมปยุตตปจจยั เปนปจจัยโดย วิปปยุตตปจจัย    
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     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป       
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย        
วิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โดยวปิปยุตตปจจยั          
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีปริตตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกดิกอน     
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     [๑๕๐๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน        
มหัคคตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม         
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     [๑๕๐๖] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอัปปมาณ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     [๑๕๐๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐาน        
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย     
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิด    
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั        
     [๑๕๐๘] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน       
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิ    
กอน โดยวิปปยุตตปจจยั        
     [๑๕๐๙] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจยั หทัยวัตถุเปน        
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ       
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไม          
เท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้ ราคะ เกิดข้ึน โทมนัส    
เกิดข้ึน    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยอัตถิปจจยั จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั กายายตนะ เปนปจจยั      
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิ     
กอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปน    
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๕๑๐] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหคัคตธรรม โดยอัตถิปจจัย     
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน         
มหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจยั     
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ             
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     [๑๕๑๑] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณ    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     [๑๕๑๒] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ             
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๕๑๓] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป      
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย           
โดยอัตถิปจจยั                
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิด    
กอน โดยอัตถิปจจัย           
     [๑๕๑๔] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดยอัตถิปจจัย                
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย         
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๕๑๕] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓     
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     [๑๕๑๖] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป     
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิ    
กอน โดยอัตถิปจจัย           
     [๑๕๑๗] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
โดยอัตถิปจจยั                
     [๑๕๑๘] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัตถิ    
ปจจัย    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย            
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย          
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และกวฬงิการาหาร              
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน      
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๕๑๙] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ      
๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ     
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     [๑๕๒๐] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอัตถิ    
ปจจัย    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแก       
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีเปนมหัคคตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแก               
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และกวฬิงการาหาร เปน          
ปจจัยแกกายนี ้              
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตธรรม และรูปชีวติินทรีย เปน       
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๕๒๑] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอัตถิ    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก            
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจยัแกขันธ ๓              
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ และหทัยวัตถุ ฯลฯ    
     เปนปจจยัโดยนัตถิปจจัย เปนปจจยัโดยวิคตปจจยั เปนปจจยัโดยอวคิตปจจัย            
     [๑๕๒๒] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ  ๗    
            ในอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๗    
            ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๗    
            ในอนนัตรปจจัย                           มี  "   ๙    
            ในสมนันตรปจจยั                          มี  "   ๙     
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           ในสหชาตปจจัย                            มีวาระ ๑๑    
           ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในนิสสยปจจัย                             มี  "  ๑๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย                           มี  "   ๙    
           ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "   ๓    
           ในปจฉาชาตปจจัย                          มี  "   ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                           มี  "   ๔    
           ในกัมมปจจัย                              มี  "   ๗    
           ในวิปากปจจยั      
           ในอาหารปจจัย      
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย        
           ในมัคคปจจัย                              มีวาระ  ๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                           มี  "   ๓    
           ในวิปปยุตตปจจยั                           มี  "   ๕    
           ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๑๓    
           ในนัตถิปจจัย                              มี  "   ๙    
           ในวิคตปจจัย                              มี  "   ๙    
           ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๑๓    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๕๒๓] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั   
โดย สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปน             
ปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั เปนปจจยัโดย อาหารปจจยั เปน          
ปจจัยโดย อินทริยปจจยั    
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     [๑๕๒๔] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย             
     [๑๕๒๕] ปริตตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปน    
ปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย       
     [๑๕๒๖] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย          
     [๑๕๒๗] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั           
เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั      
     [๑๕๒๘] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๕๒๙] มหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และมหัคคตธรรม โดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั    
     [๑๕๓๐] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๕๓๑] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั           
     [๑๕๓๒] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๕๓๓] อัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม โดย    
สหชาตปจจัย   
     [๑๕๓๔] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๕๓๕] ปริตตธรรม และอัปปมาณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต     
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     [๑๕๓๖] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกปริตตธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๕๓๗] ปริตตธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๕๓๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                       มี "   ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                       มีวาระ ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี  "  ๑๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย                         มี  "  ๑๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                       มี  "  ๑๔               
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                       มี  "  ๑๔                
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี  "  ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                            ฯลฯ   
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                          มีวาระ ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                       มี  "  ๑๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                       มี  "  ๑๐               
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๐               
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                          มี  "  ๑๕               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                         มี  "  ๑๐                
                                                       พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๑๕๓๙] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย มีวาระ     ๗            
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย               กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย              กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั             กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓              
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  "   ๗              
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย             กับ ฯลฯ    มี  " ฯลฯ               
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั             กับ ฯลฯ    มี  "   ๓              
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                กับ ฯลฯ    มี  "   ๗               
                                                           พึงนับอยางนี้   
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๕๔๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั      มีวาระ         ๗            
            ในอธิปติปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "   ๗    
            ในอนนัตรปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๙    
            ในสมนันตรปจจยั                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๙    
            ในสหชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๑    
            ในอัญญมัญญปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๗    
            ในนิสสยปจจัย                        กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๙     
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           ในปุเรชาตปจจัย                       กับ ฯลฯ    มีวาระ  ๓    
           ในปจฉาชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "   ๓    
           ในอาเสวนปจจยั                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๔    
           ในกัมมปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  " ฯลฯ    
           ในมัคคปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                       กับ ฯลฯ    มี  "   ๓    
           ในวิปากปจจยั                         กับ ฯลฯ    มี  "   ๕    
           ในอัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "  ๑๓    
           ในนัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๙    
           ในวิคตปจจัย                          กับ ฯลฯ    มี  "   ๙    
           ในอวิคตปจจัย                         กับ ฯลฯ    มี  "  ๓๑    
                         ปจจนยีานุโลม จบ   
                      ปริตตัตติกะท่ี ๑๒ จบ   
                       --------------    
                       ปริตตารัมมณัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๕๔๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ             
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
     [๑๕๔๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ            
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ           
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     [๑๕๔๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๕๔๔] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะอวิคตปจจยั   
     [๑๕๔๕] ในเหตุปจจัย                                  มีวาระ ๓    
            ในอารัมมณปจจยั                               มี  "  ๓    
            ในอธิปติปจจัย                                 มี  "  ๓  ฯลฯ   
            ในอวคิตปจจัย                                 มี  "  ๓    
                                                       พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๕๔๖] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ          
     ในเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา    
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๑๕๔๗] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา    
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๑๕๔๘] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
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     [๑๕๔๙] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
     [๑๕๕๐] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ   
อธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
     [๑๕๕๑] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๕๕๒] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๕๕๓] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั ในมหัคคตารัมมณ ปฏิสนธิ ไมมี    
     [๑๕๕๔] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะปุเรชาตปจจัย            
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั เหมือนกับ ไมใชเพราะ              
อธิปติปจจัย   
     [๑๕๕๕] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมม    
ปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม        
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     [๑๕๕๖] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม           
     [๑๕๕๗] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม         
     [๑๕๕๘] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
วิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี     
     ไมใชเพราะฌานปจจัย     
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน                
อเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๕๕๙] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
มัคคปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๕๖๐] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะมัคคปจจัย               
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๕๖๑] ปริตตารัมมณธรรม อาศัยปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ      
     [๑๕๖๒] มหัคคตารัมมณธรรม อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั      
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     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ     
     [๑๕๖๓] อัปปมาณารัมมณธรรม อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะวิปปยุตตปจจัย           
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๕๖๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                     มีวาระ  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                           มี  "   ๓ ฯลฯ                
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                        มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                            มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                           มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                            มี  "   ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                            มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                         มี  "   ๓    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๕๖๕] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กับเหตุปจจยั       มีวาระ  ๓                
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กบั ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กบั ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย          กบั ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ         มี  "   ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ         มี  "   ๓   
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ   
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     [๑๕๖๖] ในอารัมมณปจจัย      กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓   
     ในอนันตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในสมนันตรปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในสหชาตปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในนิสสยปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในกัมมปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในวิปากปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอินทริยปจจัย                    กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในฌานปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในมัคคปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๒    
     ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย                   กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอัตถิปจจัย                      กบั  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในนัตถิปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในวิคตปจจัย                      กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
     ในอวิคตปจจัย                     กับ  ฯลฯ        มี  "   ๓    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ   
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                         ปฏิจจวาร จบ    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน         
กับ ปฏิจจวาร   
                          ปญหาวาร    
     [๑๕๖๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย        
เหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ           
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั        
     [๑๕๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย           
โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๑๕๖๙] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมธรรม โดยเหตุ    
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย          
โดยเหตุปจจยั   
     [๑๕๗๐] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
     พิจารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม พิจารณากเิลสท่ีขม      
แลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน       
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     พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดยความเปนของ           
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ     
ขันธนั้น ราคะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เกดิข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ            
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๑๕๗๑] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิวิธญาณ ท่ีเปนปริตตา        
รัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากมัมุปคญาณ ฯลฯ    
พิจารณาอนาคตังสญาณ            
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดยความ            
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนมหัคคตา    
รัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมและมหัคคตธรรม         
โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ           
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๕๗๒] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ ฯลฯ พิจารณาวิญญานัญจายตนะ พจิารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พจิารณา    
มหัคคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ   
ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ    
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม โดย               
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ    
โทมนัส เกิดข้ึน               
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม และมหัคคต            
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ           
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ          
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๑๕๗๓] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาปฐมฌานปจจเวกขณะ พจิารณาเนวสัญญานาสัญญายตนปจจเวก   
ขณะ พจิารณาทิพพจักขุปจจเวกขณะ พิจารณาทิพพโสตธาตุปจจเวกขณะ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ              
เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสนุสสติญาณ ฯลฯ ยถากมัมุปคญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตัง   
สญาณปจจเวกขณะ                
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสท่ี        
ขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน     
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดย                
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปน     
ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม        
โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ           
แกปุพเพนวิาสนุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ             
ปจจัย     
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     [๑๕๗๔] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค พิจารณาผล    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมและปริตตธรรม        
โดยเจโตปริยญาณ                
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสา       
นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย   
     [๑๕๗๕] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภูมิ พิจารณาโวทาน พิจารณามรรคปจจเวกขณะ               
พิจารณาผลปจจเวกขณะ พจิารณานิพพานปจจเวกขณะ   
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตตธรรม โดย               
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ      
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตต          
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม และปริตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ          
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๑๕๗๖] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณาเจโตปริยญาณท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม    
     ฯลฯ เปนปจจัยแกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๑๕๗๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
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     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม   
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา     
     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน          
แลว พิจารณา   
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และปริตตธรรมใหเปนอารมณ              
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยาง      
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก            
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๗๘] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุใหเปนอารมณอยาง          
หนักแนนแลว พิจารณา ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เจโตปริย          
ญาณ ปุพเพนสิวาสานุสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พจิารณาอนาคตงัสญาณ    
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะท่ีเปน    
มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๕๗๙] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะใหเปนอารมณอยาง              
หนักแนน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ อิทธิวิธญาณท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม ฯลฯ        
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เจโตปริยญาณ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปน                
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ       
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และมหัคคตธรรมใหเปนอารมณ            
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะท่ีเปน    
มหคัคตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๕๘๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานปจจเวกขณะใหเปน              
อารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา กระทําอนาคตังสญาณปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยาง               
หนักแนน ฯลฯ   
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม และปริตตธรรมใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะท่ีเปน    
ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๕๘๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน             
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมเปนปจจยัแก           
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย         
     [๑๕๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภูให              
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว          
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พิจารณา กระทํามรรคปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ผลปจจเวกขณะ            
ฯลฯ กระทํานพิพานปจจเวกขณะใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พิจารณา    
     [๑๕๘๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําเจโตปริยญาณ            
ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ           
กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา      
     [๑๕๘๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ี    
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั     
     [๑๕๘๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม    
โดยอนันตรปจจัย               
     ภวังคท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม            
โดยอนันตรปจจัย               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม      
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๕๘๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ อนุโลมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก             
โวทาน อนุโลมเปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั          
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     [๑๕๘๗] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๕๘๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม    
โดยอนันตรปจจัย               
     ภวังคท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม            
โดยอนันตรปจจัย               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม      
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๕๘๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ อนุโลมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก            
โวทาน อนุโลมเปนปจจยัแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ              
เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๕๙๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี    
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั     
     โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค โวทานเปนปจจัยแกมรรค มรรคเปนปจจยัแกผล ผลเปน            
ปจจัยแกผล โดยอนันตรปจจัย     
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     [๑๕๙๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ มรรคปจจเวกขณะ เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ผลปจจเวกขณะ           
เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม นิพพานปจจเวกขณะ เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ี       
เปนปริตตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ีเปน       
ปริตตารัมมณธรรม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม           
อนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ผล เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปน     
ปริตตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๕๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจยั    
     คือ มรรคปจจเวกขณะ เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ผลปจจเวก            
ขณะ เปนปจจยัแก ฯลฯ ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม นิพพานปจจเวกขณะ เปนปจจยัแก             
ฯลฯ ท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม โดย             
อนันตรปจจยั   
     [๑๕๙๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยสมนันตร    
ปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย    
     [๑๕๙๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยสหชาต    
ปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย ๓ นยั พึงกระทํา             
เหมือนกับปฏิจจวาร             
     เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม       
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แลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยงัฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา       
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ       
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ              
ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย แลวใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ             
ยังฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน     
ฆาสัตว ทําลายสงฆ            
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ                
ทุกขทางกาย เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา     
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย               
     [๑๕๙๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม         
แลว ยังฌานท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ          
ใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา   
สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกายแลว ยังฌานท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา           
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ       
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกายเปนปจจัยแก              
ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๑๕๙๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ         
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม         
แลว ยังฌานท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให          
เกิดข้ึน    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ สุขทางกาย ฯลฯ               
ทุกขทางกาย ยงัฌานท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ      
ใหเกดิข้ึน   
     ศรัทธาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ สุขทางกาย เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน                
อัปปมาณารัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย                
     [๑๕๙๗] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนมหัคคตารัมมณ           
ธรรมแลว ยังฌานท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรมใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ        
ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ         
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ    
ความปรารถนา ฌานท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ถือทิฏฐิ         
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา    
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย               
     [๑๕๙๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม        
แลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา               
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ    
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     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ            
ถือทิฏฐิ    
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปน             
ปริตตารัมมณธรรม แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจยั              
     [๑๕๙๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม        
ฌานท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฌานท่ีเปน                
อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
     ศรัทธาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปน             
อัปปมาณารัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย                
     [๑๖๐๐] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณ          
ธรรม ฌานท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน           
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานท่ีเปนอัปปมาณา            
รัมมณธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน               
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณา         
รัมมณธรรม แกปญญา แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั          
     [๑๖๐๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณ          
ธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมใหเกดิข้ึน        
วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน               
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ใหทาน ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน         
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีปริตตา               
รัมมณธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๖๐๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม        
ฌานท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน              
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา ฌานท่ีมหัคคตา   
รัมมณธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    
     ศรัทธาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนมหัคคตา          
รัมมณธรรม แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๖๐๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั          
     [๑๖๐๔] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย     
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     คือ อนุโลมท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก             
โวทาน โดยอาเสวนปจจัย         
     [๑๖๐๕] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย         
     [๑๖๐๖] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ อนุโลมท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก            
โวทาน โดยอาเสวนปจจัย         
     [๑๖๐๗] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย     
ท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย        
     โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทานเปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจยั    
     [๑๖๐๘] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณกิะ    
     ท่ีเปน สหชาตะ ไดแก เจตนาท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต             
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนปริตตารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั          
     [๑๖๐๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณกิะ     
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     ท่ีเปน สหชาตะ ไดแก เจตนาท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต            
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนมหัคคตารัมมณธรรมเปนปจจยัแกขันธ              
ท้ังหลายท่ีเปนมหัคคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๑๖๑๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาท่ีเปนมหคัคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก         
ขันธท้ังหลายที่เปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๑๖๑๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ นานาขณกิะ    
     ท่ีเปน สหชาตะ ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต           
ยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธ            
ท้ังหลายท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๑๖๑๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัย           
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนปริตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๑๖๑๓] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยวิปากปจจัย   
เปนปจจยั โดยอาหารปจจัย เปนปจจยั โดยอนิทริยปจจยั เปนปจจยั โดยฌานปจจยั             
เปนปจจยั โดยมัคคปจจัย เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจยั เปนปจจยั โดยอัตถิปจจัย           
เปนปจจยั โดยนัตถิปจจัย เปนปจจยั โดยวคิตปจจัย เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย              
     [๑๖๑๔] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ  ๓    
           ในอารัมมณปจจยั                         มี  "   ๗     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 488 
           ในอธิปติปจจัย                           มีวาระ  ๗    
           ในอนนัตรปจจัย                          มี  "   ๙    
           ในสมนันตรปจจยั                         มี  "   ๙    
           ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๓    
           ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๓    
           ในนิสสยปจจัย                           มี  "   ๓    
           ในอุปนิสสยปจจัย                         มี  "   ๙    
           ในอาเสวนปจจยั                         มี  "   ๕    
           ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๕    
           ในวิปากปจจยั                           มี  "   ๓    
           ในอาหารปจจัย                          มี  "   ๓    
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย        
           ในมัคคปจจัย       
           ในสัมปยุตตปจจยั    
           ในอัตถิปจจัย                            มีวาระ  ๓    
           ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๙    
           ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๙    
           ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๓    
                                               พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๖๑๕] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยั โดย             
กัมมปจจยั   
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     [๑๖๑๖] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๖๑๗] ปริตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     [๑๖๑๘] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๑๖๑๙] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสยปจจยั เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย    
     [๑๖๒๐] มหัคคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๖๒๑] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๖๒๒] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย    
     [๑๖๒๓] อัปปมาณารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๖๒๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                     มี  "   ๙   
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                    มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                   มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย                    มี  "   ๙    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๙    
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           ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั                      มีวาระ  ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                    มี  "   ๗   
           ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                    มี  "   ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                   มี  "   ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๙ ฯลฯ   
           ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                       มี  "   ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                    มี  "   ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                    มี  "   ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                       มี  "   ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                       มี  "   ๙   
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                       มี  "   ๙    
           ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                      มี  "   ๙    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๒๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย       กับเหตปุจจัย   มีวาระ  ๓                
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย         กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย        กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั       กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย       กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย       กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย      กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั       กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ ฯลฯ                
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย          กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั       กับ  ฯลฯ     
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           ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย           กบั  ฯลฯ    
           ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           กบั  ฯลฯ     มีวาระ  ๓   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๒๖] ในอารัมมณปจจัย         กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย มีวาระ  ๗                
            ในอธิปติปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๗    
            ในอนนัตรปจจัย                 กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
            ในสมนันตรปจจยั                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
            ในสหชาตปจจัย                 กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
            ในอัญญมัญญปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
            ในนิสสยปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
            ในอาเสวนปจจยั                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕    
            ในกัมมปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๕    
            ในวิปากปจจยั                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓ ฯลฯ    
            ในสัมปยุตตปจจยั                กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
            ในอัตถิปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
            ในนัตถิปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
            ในวิคตปจจัย                   กับ  ฯลฯ     มี  "   ๙    
            ในอวคิตปจจัย                  กับ  ฯลฯ     มี  "   ๓    
                                                    พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                    ปริตตารัมมณัตติกะท่ี ๑๓ จบ      
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                           หีนัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๖๒๗] หนีธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนหีนธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒    
     มัชฌิมธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนหีนธรรม    
     หีนธรรม และมัชฌิมธรรม อาศัยหีนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนหีนธรรมขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๖๒๘] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม ฯลฯ   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัชฌิมธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ               
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย          
     [๑๖๒๙] ปณีตธรรม อาศัยปณีตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๓๐] มัชฌิมธรรม อาศัยมัชฌิมธรรม และปณีตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนปณีตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๖๓๑] มัชฌิมธรรม อาศัยหีนธรรม และมัชฌิมธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนหนีธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     หีนัตติกะ พึงใหพิสดารเหมือนกับนสังกิลิฏฐัตติกะ พงึใสใหเต็ม    
                       หีนัตติกะ ท่ี ๑๔ จบ   
                         มิจฉัตตัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๖๓๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม    
     มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ                
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๑๖๓๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
มี ๓ นัย    
     [๑๖๓๔] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ                
๒ ฯลฯ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย        
มหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูป ๒    
     [๑๖๓๕] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย             
     [๑๖๓๖] อนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย             
     [๑๖๓๗] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๖๓๘] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
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     [๑๖๓๙] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓           
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ    
     ปจจัยท้ังหมด พึงใหพิสดารดวยเหตุนี้ ฯลฯ              
     [๑๖๔๐] ในเหตุปจจัย                              มีวาระ  ๙    
     ในอารัมมณปจจยั                                  มี  "   ๓    
     ในอธิปติปจจัย                                    มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                                   มี  "   ๓    
     ในสมนันตรปจจัย                                  มี  "   ๓    
     ในสหชาตปจจัย                                   มี  "   ๙    
     ในอัญญมัญญปจจัย                                  มี  "   ๓    
     ในนิสสยปจจัย                                    มี  "   ๙    
     ในอุปนิสสยปจจยั                                  มี  "   ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย                                  มี  "   ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                                  มี  "   ๓    
     ในกัมมปจจัย                                     มี  "   ๙    
     ในวิปากปจจัย                                    มี  "   ๑    
     ในอาหารปจจัย                                   มี  "   ๙    
     ในอินทริยปจจัย                                   มี  "   ๙    
     ในฌานปจจัย                                     มี  "   ๙    
     ในมัคคปจจัย                                     มี  "   ๙    
     ในสัมปยุตตปจจัย                                  มี  "   ๓    
     ในวิปปยุตตปจจัย                                  มี  "   ๙    
     ในอัตถิปจจัย                                     มี  "   ๙     
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     ในนัตถิปจจัย                                     มีวาระ  ๓    
     ในวิคตปจจัย                                     มี  "   ๓    
     ในอวิคตปจจัย                                    มี  "   ๙    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๖๔๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ          
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา               
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ        
     [๑๖๔๒] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ    
     [๑๖๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ              
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม        
     [๑๖๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ              
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม        
     [๑๖๔๕] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ               
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ       
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     [๑๖๔๖] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย    
     ปจจัยท้ังหมด พึงใหพิสดาร    
     [๑๖๔๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ  ๑                
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                              มี  "   ๕                
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                                มี  "   ๓               
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                               มี  "   ๕                
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                              มี  "   ๕                
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                              มี  "   ๕               
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                              มี  "   ๕               
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                              มี  "   ๖                
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                             มี  "   ๙                
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                              มี  "   ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                                 มี  "   ๓                
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                                มี  "   ๙                
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                               มี  "   ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย                               มี  "   ๑               
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                                 มี  "   ๑   
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                                 มี  "   ๑                
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                              มี  "   ๕               
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                              มี  "   ๒               
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                                 มี  "   ๕               
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                                 มี  "   ๕                
                                                       พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๑๖๔๘] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๕            
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓              
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย           กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั          กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย          กับ  ฯลฯ      มีวาระ  ๕              
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๖               
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙               
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๓               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั            กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙               
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั          กับ  ฯลฯ      มี  "   ๙              
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย             กับ  ฯลฯ      มี  "   ๕               
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๔๙] ในอารัมมณปจจัย             กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั มีวาระ  ๑            
            ในอนนัตรปจจัย                    กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑    
            ในสมนันตรปจจยั                   กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑     
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           ในสหชาตปจจัย                     กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑    
           ในวิคตปจจัย                       กับ  ฯลฯ      มี  "   ๑    
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                        ปจจยาวาร จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร                
                          ปจจยวาร    
     [๑๖๕๐] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
มี ๓ นัย    
     สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย    
     [๑๖๕๑] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ อาศัย        
มหาภูตรูป ๑ ขันธท้ังหลายที่เปนอนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย     
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย     
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย          
มหาภูตรูปท้ังหลาย             
     สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย          
มหาภูตรูปท้ังหลาย       
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     [๑๖๕๒] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนยิตธรรม ฯลฯ    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ             
     อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
     มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย           
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุขันธ ๒ ฯลฯ              
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๑๖๕๓] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม และอนยิตธรรม ฯลฯ    
เพราะเหตุปจจยั มีหวัขอปจจยั ๓ เหมือนกบัมิจฉัตต พึงนับอยางนี้    
     [๑๖๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั   
ฯลฯ พึงแจกเหมือนกับปจจยวารในกุสลัตติกะ    
     เพราะ อวิคตปจจัย        
     [๑๖๕๕] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ ๑๗    
            ในอารัมมณปจจยั                       มี  "  ๑๗    
            ในอธิปติปจจัย                         มี  "  ๑๗    
            ในอนนัตรปจจัย                        มี  "   ๗    
            ในสมนันตรปจจยั                       มี  "   ๗    
            ในสหชาตปจจัย                        มี  "  ๑๗    
            ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "   ๗    
            ในนิสสยปจจัย                         มี  "  ๑๗    
            ในอุปนิสสยปจจัย                       มี  "   ๗    
            ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "   ๗     
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           ในอาเสวนปจจยั                        มีวาระ  ๗    
           ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิปากปจจยั                          มี  "  ๑๗    
           ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๑๗    
           ในอินทริยปจจยั                         มี  "  ๑๗    
           ในฌานปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "   ๗    
           ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "  ๑๗    
           ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๑๗    
           ในนัตถิปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในวิคตปจจัย                           มี  "   ๗    
           ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๑๗    
                                               พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๖๕๖] อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ          
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต       
รูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ             
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนยิตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ี        
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ี       
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ    
     [๑๖๕๗] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณ    
ปจจัย     
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนมิจฉัตตนิยตธรรม    
     เหมือนกับ กุสลัตติกะ พึงกระทําหวัขอปจจัย ๕            
     [๑๖๕๘] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม           
     [๑๖๕๙] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนนิยตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม       
     [๑๖๖๐] อธิปติธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ อาศัยจกัขายตนะ ฯลฯ    
อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนยิตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยอนิจยตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจยั    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
     สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
     [๑๖๖๑] มิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม และอนยิตธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย       
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยขันนธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรรม      
และหทัยวัตถุ   
     [๑๖๖๒] สัมมัตตนิยตธรรม อาศัยสัมมัตนิยตธรรม และอนิยตธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย       
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม        
และหทัยวัตถุ    
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     [๑๖๖๓] อนิยตธรรม อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ                
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๑๖๖๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                          มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชในอนันตรปจจัย                       มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใขสมนันตรปจจัย                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                        มี "    ๖    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                       มี "   ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                           มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                          มี "   ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                         มี "    ๑    
     ในปจจยัท่ีไมมใชอินทริยปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                           มีวาระ  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                        มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตถิปจจัย                       มี "    ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                           มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                           มี "    ๕    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 503 
     [๑๖๖๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมฌปจจัย     กับเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              กบั ฯลฯ      มีวาระ  ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั            กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๖    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ      มี "   ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               กบั ฯลฯ      มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              กบั ฯลฯ      มี "   ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "    ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               กบั ฯลฯ      มี "    ๕    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั               กับ ฯลฯ      มี "    ๕    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๖๖] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    มี "    ๑   
     ในอนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ      มีวาระ  ๑ ฯลฯ    
     ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ      มี "    ๑    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                  นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร      
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                          สังสัฏฐวาร    
     [๑๖๖๗] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ               
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากัยขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๖๖๘] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากัยสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๖๖๙] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ               
ขณะ ฯลฯ    
     [๑๖๗๐] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตธรรม ฯลฯ เพราะ    
อารัมมฌปจจยั ฯลฯ             
     เพราะ อวิคตปจจัย        
     [๑๖๗๑] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๓    
            ในอารัมมฌปจจัย                         มี "   ๓ ฯลฯ    
            ในกัมมปจจัย                            มี "   ๓    
            ในวิปากปจจยั                           มี "   ๑    
            ในอาหารปจจยั                          มี "   ๓    
            ในอวคิตปจจัย                           มี "   ๓    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ    
     [๑๖๗๒] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ      
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     [๑๖๗๓] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย             
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยต    
ธรรม    
     [๑๖๗๔] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
อธิปติปจจัย   
     คืออธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตต         
นิยตธรรม    
     [๑๖๗๕] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ท่ีเปนอนยิตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
     [๑๖๗๖] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๑๖๗๗] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาต    
ปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนยิตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน           
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๑๖๗๘] มิจฉัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
ปจฉาชาตปจจยั พึงใสใหเต็ม    
     [๑๖๗๙] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั   
     คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
     [๑๖๘๐] มิจฉัตตนิยธรรม  คลุกเคลากับมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
กัมมปจจยั ไมใชเพราะวิปากปจจัย     
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     [๑๖๘๑] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจยั    
     คือ ปญจวญิญาณ           
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั    
     คือ อนิยตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ    
     [๑๖๘๒] สัมมัตตนิยตธรรม คลุกเคลากับสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๑๖๘๓] อนิยตธรรม คลุกเคลากับอนิยตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั   
     คือ  ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๖๘๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ  ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี "    ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี "    ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                  มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                   มี "    ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี "    ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                มี "    ๒    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๘๕] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับเหตุปจจยั    มีวาระ  ๓    
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            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กบั ฯลฯ       มี "    ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   กบั ฯลฯ       มี "    ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กับ ฯลฯ       มี "    ๒    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๖๘๖] ในอารัมณปจจยั                 กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั   
                                                 มีวาระ ๑    
            ในอนนัตรปจจัย             กับ ฯลฯ       มีวาระ ๑ ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑    
                                               พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                 สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐราร            
                          ปญหาวาร    
     [๑๖๘๗] มิจฉัตตนิยตยธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเหตุปจจยั   
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย        
เหตุปจจยั    
     [๑๖๘๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย          
     [๑๖๘๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยเหตุปจจยั    
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     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ       
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     [๑๖๙๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยเหตุปจจัย    
มี ๓ นัย    
     [๑๖๙๑] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป        
ท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
     [๑๖๙๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมรูซ่ึงกิเลส         
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน    
     พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ           
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส      
สติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๖๙๓] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค             
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุส      
สติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย         
     [๑๖๙๔] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากศุลกรรมนั้น    
     พิจารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    
     ออกจากฌาน พิจารณาฌาน     
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน   
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     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั               
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอนยิตธรรม กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ           
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ                
     จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอนิยตธรรม โดยความ             
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนตัตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่          
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนอนยิตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอนยิธรรม โดยเจโตปริยญาณ              
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจยั   
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ   
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั        
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนยิตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก            
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ              
ปจจัย    
     [๑๖๙๕] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม         
แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเกิดข้ึนแกบุคคลผูลูบคลํา หทัยวัตถุใด หทัยวตัถุ    
นั้น เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๖๙๖] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอารัมมณปจจยั          
     [๑๖๙๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย      
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั     
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     [๑๖๙๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอธิหติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย      
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย   
     [๑๖๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจัย      
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๗๐๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ  สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัย     
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๗๐๑] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคกระทํามรรคใหเปน              
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจิตต       
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๗๐๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจัยย     
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย   
     [๑๗๐๓] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํา                
กุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา     
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     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว       
พิจารณา    
     พระอริยะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พิจารณากระทํานพิพาน             
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย    
     จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอนิยตธรรม ใหเปน              
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน           
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ     
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย   
     [๑๗๐๔] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติ             
ปจจัย    
     [๑๗๐๕] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอนันตรปฉจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั         
     [๑๗๐๖] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ มรรค เปนปจจยัแกผล โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๗๐๗] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน     
อนิยตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนโลมเปนปจจยัแกโวทาน ผลเปนปจจัยแกผล   
อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยั         
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๗๐๘] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ โทมนัสท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดย             
อนันตรปจจยั มิฉาทิฏฐิท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยั    
แกมิจฉาทิฏฐท่ีิเปนนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย                
     [๑๗๐๙] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปตจจยัแกมรรค โดยอนันตรปจจัย                
     [๑๗๑๐] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน                
กับอนันตรปจจัย               
     เปนปจจยัโดย สหชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหวัขอปจจยั ๙    
     เปนปจจยัโดย อัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร มีหัวขอปจจัย ๓    
     เปนปจจยัโดย นิสสยปจจยั เหมือนกับ กสุบัตติกะ มีหวัขอปจจยั ๑๓    
     [๑๗๑๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสย ไดแก มาตุฆาตกรรม เปนปจจยัแกปตุฆาตกรรม              
โดยอุปนิสสยปจจัย มาตุฆาตกรรม ฯลฯ ปตุฆาตกรรม ฯลฯ อรหันตฆาตกรรม ฯลฯ รุหิรุปปาท           
กรรม ฯลฯ สังฆเภทกรรม ฯลฯ เปนปจจยัแกมิจฉาทิฏฐท่ีิเปนนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย        
                        พึงกระทําจกัรนัย    
     มิจฉาทิฏฐิท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปนนิยตธรรม โดยอุปนิสสย        
ปจจัย มิจฉาทิฏฐิท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ แกสังฆเภทกรรม โดย         
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๗๑๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสย ปกตูปนิสสย                
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสย ไดแก บุคคลปลงชีวิตมารดาแลวเพื่อปองกนักรรมนั้น             
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ปลงชีวิตบิดา ฯลฯ ปลงชีวิตพระอรหันต ฯลฯ   
     บุคคลมีจิตคิดประทุษราย ยังโลหิตของพระตถาคตใหหอ ฯลฯ ทําลายสงฆเพื่อปองกัน          
กรรมนั้น ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม     
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     [๑๗๑๓] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุตยิมรรค โดย               
อุปนิสสยปจจยั ตติยมรรค เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนสิสยปจจัย    
     [๑๗๑๔] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนัน่ตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลวยังสมาบัติท่ี      
ยังไมเกดิใหเกดิข้ึน เจาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว            
     พิจารณาเหน็สังขาร โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปน               
อนัตตา    
     มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทาของพระอริยะท้ังหลาย ฯลฯ แกฐานาฐานโกสัลละ            
โดยอุปนิสสยปจจัย มรรค เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๗๑๕] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอนยิตธรรมแลว ใหทาน       
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ อภญิญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ มานะ ฯลฯ ถือทิฏฐิ   
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ ความปรารถนา             
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม    
     ศรัทธาท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ ปญญาฯลฯ ราคะ ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจยัแกศรัทธา              
ท่ีเปนอนิยตธรรม แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย               
     บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจยัแกปฐมฌานนั้นเทียว บริกรรมแหงเนวสัญญานา                
สัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ันเทียว ปฐมฌาน เปนปจจยัแกทุติยฌาน         
อกิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ปาฌาติบาต เปนปจจยัแกปาณา               
ติบาต โดยอุปนิสสยปจจัย      
                        พึงกระทําจกัรนัย     
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     [๑๗๑๖] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะท่ีเปนอนยิตธรรมแลวปลง           
ชีวิตมารดา ฯลฯ ทําลายสงงฆ     
     บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ               
เสนาสนะแลว ปลงชีวิตมารดา ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกมาตะฆาตกรรมแกปตุฆาตกรรม              
แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหรุิปปาทกรรม แกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปนนิยตธรรม โยอุปนิสสยปจจัย          
     [๑๗๑๗] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูเปนิสสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกรูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค               
บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจยัแกจตตุถมรรค โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๗๑๘] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตุถุปุเรชาต            
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณษเห็นหทัยวตัถุ โดย                
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ี    
เปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน        
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ     
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจจักขุวยิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ       
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๗๑๙] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต            



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 515 
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตนิทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม แก           
ปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหรุิปปาทกรรม ฯลฯ โดยปุเรชาตปจจัย    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตต      
นิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     [๑๗๒๐] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน     
สัมมัตตนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๗๒๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๗๒๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ท่ีเกดิกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๗๒๓] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกดิภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกิดกอน โดย     
ปจฉาชาตปจจยั                
     [๑๗๒๔] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรมท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน      
อนิยตธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โดยอาเสวนปจจยั   
     [๑๗๒๕] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
     คือ โทมนัสท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจัยแกโทมนัสท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดย             
อาเสวนปจจยั มิจฉาทิฏฐิท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปนนิยตธรรม โดย        
อาเสวนปจจยั    
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     [๑๗๒๖] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย   
     [๑๗๒๗] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมม          
ปจจัย    
     [๑๗๒๘] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ          
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๑๗๒๙] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน           
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๑๗๓๐] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมม          
ปจจัย    
     [๑๗๓๑] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมฏฐานรูป          
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ          
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
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     [๑๗๓๒] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนยิตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป         
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๗๓๓] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอนยิตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ            
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ            
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๑๗๓๔] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยวปิากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ จิตตสมุฏฐาน     
รูปท้ังหลาย โดยวิปากปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ      
     [๑๗๓๕] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอาหารปจจยั   
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปน         
ปจจัยโดย สัมปยุตตปจจยั      
     [๑๗๓๖] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเปนปจจัยแกกายจิตตสมุฏ    
ฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังงหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรมปจจัยแกกายน้ีท่ี       
เกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั    
     [๑๗๓๗] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังงหลายที่เปนสัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกกาย        
นี้ท่ีเกิดกอน โดยวยิปปยุตตปจจัย    
     [๑๗๓๘] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั    
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐาน          
รูปท้ังหลาย   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวตัถุ        
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย                
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณกายายตนะ เปน               
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนยิตธรรม โดยวิปปยุตต      
ปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ี          
เกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั    
     [๑๗๓๙] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
มิจฉัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๑๗๔๐] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
สัมมัตตนิยตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
     [๑๗๔๑] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ ขันธ ๒ เปนปจจยั           
ขันธ ๒    
     [๑๗๔๒] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกจิตต          
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังงหลายที่เปนมิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกกายนี้     
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย    
     [๑๗๔๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรมและอนิยตธรรม    
โดยอัตถิปตจจยั               
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรมเปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย     
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๑๗๔๔] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย   
มีหัวขอปจจัย ๓              
     [๑๗๔๕] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป       
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยอัตถิปจจยั หทัยวัตถุ            
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอัญญสัตวท้ังหลาย        
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ               
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปน               
ของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน เพราะ            
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน          
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     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน         
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปนิยตธรรม โดยอัตถุปจจยั       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ท่ีเกดิ     
กอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอัตถิปจจยั รูปชีวิติทรีย เปน    
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั   
     [๑๗๔๖] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตนิทรีย เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ         
แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอัตถิปจจัย หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยต    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     [๑๗๔๗] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
สัมมัตตนิยตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     [๑๗๔๘] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยั          
แกขันธ ๓ ขันธ ๒ และ ฯลฯ    
     [๑๗๔๙] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และมหาภูอรูปท้ังหลาย เปน           
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย      
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     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และกวฬิงการาหาร          
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม และรูปชีวิตินทรย        
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย               
     [๑๗๕๐] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม    
โดยอัตถิปจจยั มีหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับมิจฉัตตนิยต        
     [๑๗๕๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ ๗           
            ในอารัมมณปจจยั              มี "   ๕           
            ในอธิปติปจจัย                มี "   ๘          
            ในอนนัตรปจจัย               มี "   ๕           
            ในสมนันตรปจจยั              มี "   ๕           
            ในสหชาตปจจัย               มี "   ๙            
            ในอัญญมัญญปจจัย              มี "   ๓          
            ในนิสสยปจจัย                มี "  ๑๓           
            ในอุปนิสสยปจจัย              มี "   ๗          
            ในปุเรชาตปจจัย              มี "   ๓           
            ในปจฉาชาตปจจัย             มี "   ๓           
            ในอาเสวนปจจยั              มี "   ๓            
            ในกัมมปจจัย                 มี "   ๗           
            ในวิปากปจจยั                มี "   ๑           
            ในอาหารปจจยั               มี "   ๗            
            ในอินทริยปจจยั               มี "   ๗          
            ในฌานปจจยั                 มี "   ๗             
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            ในมัคคปจจัย                 มี "   ๗           
            ในสัมปยุตตปจจยั              มี "   ๓          
            ในวิปยุตตปจจยั               มี "   ๕          
            ในอัตถิปจจัย                 มี "  ๑๓          
            ในนัตถิปจจัย                 มี "   ๕          
            ในวิคตปจจัย                 มี "   ๕           
            ในอวคิตปจจัย                มี "  ๑๓           
                                      พึงนบัอยางนี้        
                          อนุโลม จบ    
     [๑๗๕๒] มิจฉัตตนิยจตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยสหชาตปจจยั   
เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั    
     [๑๗๕๓] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั            
เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั      
     [๑๗๕๔] มิจฉัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยสหชาตปจจัย                
     [๑๗๕๕] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนยิตธรรม โดยสหชาตปจจัย   
เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั    
     [๑๗๕๖] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั           
     [๑๗๕๗] สัมมัตตนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนยิตธรรม และอนิยตธรรม    
โดยสหชาตปจจัย                
     [๑๗๕๘] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย   
โดย สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจัย เปน      
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ปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั เปนปจจยัโดย อาหารปจจยั เปน          
ปจจัยโดย อินทริยปจจยั       
     [๑๗๕๙] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย        
     [๑๗๖๐] อนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมมัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย        
     [๑๗๖๑] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๗๖๒] มิจฉัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๗๖๓] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     [๑๗๖๔] สัมมัตตนิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม ฯลฯ    
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     [๑๗๖๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                       มีวาระ ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย                        มี "    ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                       มี "    ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย                         มี "    ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั                       มี "   ๑๓     
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     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                       มีวาระ ๑๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                      มี "   ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย                       มี "   ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                        มี "   ๑๓ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                          มี "   ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                       มี "    ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจยั                          มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                          มี "   ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                          มี "   ๑๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                         มี "    ๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๗๖๖] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย    มีวาระ  ๗   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กบั ฯลฯ       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           กบั ฯลฯ       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั          กับ ฯลฯ       มี "  ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี "    ๓     
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     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๓    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั             กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       อนโุลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๗๖๗] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๕   
            ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "    ๘    
            ในอนนัตรปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๕    
            ในสมนันตรปจจยั            กับ ฯลฯ       มี "    ๕    
            ในสหชาตปจจัย             กับ ฯลฯ       มี "    ๙    
            ในอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
            ในปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในอาเสวนปจจยั            กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในกัมมปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
            ในวิปากปจจยั              กับ ฯลฯ       มี "    ๑    
            ในอาหารปจจยั             กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
            ในอินทริยปจจยั             กับ ฯลฯ             
            ในฌานปจจยั               กับ ฯลฯ               
            ในมัคคปจจัย               กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗    
            ในสัมปยุตตปจจยั            กับ ฯลฯ       มี "    ๓    
            ในวิปปยุตตปจจยั            กับ ฯลฯ       มี "    ๕    
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            ในอัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ       มีวาระ ๑๓    
            ในนัตถิปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
            ในวิคตปจจัย               กับ ฯลฯ       มี "    ๗    
            ในอวคิตปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "   ๑๓    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                      มิจฉัตตติกะท่ี ๑๕ จบ   
                         มัคครัมณัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๗๖๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มัคคาธิปติธรรม   
อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๑         
อาศัยขันธ ๓ ขันธ ๑ ฯลฯ      
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน             
มัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๗๖๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั     
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     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม ขันธ ๒          
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ                
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคเหตุก    
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     [๑๗๗๐] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
     มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนเหตุกธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ          
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และอมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน            
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคา        
ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๑๗๗๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒        
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั     
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     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคา       
ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ   
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน             
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                
     [๑๗๗๒] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคา         
ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ              
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคา        
ธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคา        
เหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๗๗๓] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ    
ปจจัย เพราะ อธิปติปจจัย เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจยั เพราะ   
สหชาตปจจัย เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจยั เพราะ อุปนสิสยปจจัย   
เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั เพราะ กัมมปจจัย เพราะ อาหารปจจัย   
เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจยั เพราะ มัคคปจจยั เพราะ สัมปยุตตปจจยั   
เพราะ วิปปยตุตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ           
อวิคตปจจยั    
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     [๑๗๗๔] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๑๑    
           ในอารัมมณปจจยั    
           ในอธิปติปจจัย     
           ในอนนัตรปจจัย     
           ในสมนันตรปจจยั    
           ในสหชาตปจจัย      
           ในอัญญมัญญปจจัย    
           ในนิสสยปจจัย      
           ในอุปนิสสยปจจัย    
           ในปุเรชาตปจจัย    
           ในอาเสวนปจจยั     
           ในกัมมปจจัย       
           ในอาหารปจจัย      
           ในอินทริยปจจยั    
           ในฌานปจจัย        
           ในมัคคปจจัย       
           ในสัมปยุตตปจจยั    
           ในวิปปยุตตปจจยั    
           ในอัตถิปจจัย      
           ในนัตถิปจจัย      
           ในวิคตปจจัย       
           ในอวิคตปจจัย                        มีวาระ ๑๗    
                                             พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ   
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     [๑๗๗๕] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ           
     [๑๗๗๖] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ                
ปจจัย    
     คือขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกดิข้ึน ไมใช                
เพราะอธิปติปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคา       
รัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
     [๑๗๗๗] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรมเกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ   
ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม            
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม           
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย            
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปน        
มัคคเหตุกธรรม   
     [๑๗๗๘] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ     
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ปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๓    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ              
     มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
     มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจยั    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม           
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน ไมใช                
เพราะอธิปติปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย            
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปน       
มัคคาธิปติธรรม                
     [๑๗๗๙] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคา    
ธิปติธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจยั    
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     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน             
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                
     [๑๗๘๐] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย       
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และ        
มัคคาธิปติธรรม                
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และ       
มัคคาธิปติธรรม                
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติ    
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
     คือ อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปน       
มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
     [๑๗๘๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั มีหัวขอปจจัยท้ัง ๒ พึงใสใหหมด                
     [๑๗๘๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒         
ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาเสวนปจจัย     
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     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปน            
มัคคารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๗๘๓] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒         
ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาเสวนปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัย ขันธ ๑ ท่ีเปน            
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๗๘๔] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย       
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะอาเสวนปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ             
มัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ    
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ   
ธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน             
มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ขันธ ๒  ฯลฯ        
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     [๑๗๘๕] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมม   
ปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนมัคคารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม               
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม               
     มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย              
     คือ เจตนาที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน           
มัคคารัมมณธรรม                
     [๑๗๘๖] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั               
     คือ เจตนาที่เปนมัคคเหตุกธรรมอาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม   
     มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมัคคเหตุกธรรม                
     มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะ   
กัมมปจจยั   
     คือ เจตนาที่เปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคค       
เหตุกธรรม    
     [๑๗๘๗] มัคคาธิปติธรรม อาศัยมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย   
     คือ เจตนาที่เปนมัคคาธิปติธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม มีหัวขอ      
ปจจัย ๕    
     [๑๗๘๘] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ฯลฯ    
ไมใชเพราะกัมมปจจัย ในปจจัยสงเคราะหแรก มีหวัขอปจจัย ๓    
     [๑๗๘๙] มัคคเหตุกธรรม อาศัยมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะกัมมปจจัย ในปจจัยสงเคราะห ตอนท่ี ๒ มีหวัขอปจจยั ๓     
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     [๑๗๙๐] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปาก   
ปจจัย พึงใสใหเต็ม         
     [๑๗๙๑] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะมัคค   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกธรรม ขันธ ๒            
ฯลฯ    
     [๑๗๙๒] มัคคารัมมณธรรม อาศัยมัคคารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั พึงใสใหเต็ม พึงกําหนดวา อรูป              
     [๑๗๙๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย                      มีวาระ   ๑                
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มี "    ๑๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี "    ๑๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี "    ๑๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                      มี "    ๑๙   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                         มี "    ๑๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                        มี "    ๑๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                         มี "     ๑                
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                      มี "    ๑๗               
                                                       พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๗๙๔] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจัย           กับเหตุปจจัย     มีวาระ  ๑๗           
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย        กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย       กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั        กับ ฯลฯ     
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            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย           กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๙               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั        กับ ฯลฯ        มี "    ๑๗              
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๗๙๕] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย     มีวาระ   ๑            
            ในอนนัตรปจจัย                  กับ ฯลฯ        มี "     ๑    
            ในสมนันตรปจจยั                 กับ ฯลฯ        มี "     ๑ ฯลฯ   
            ในปจจัยท้ังปวง                  กับ ฯลฯ        
            ในฌานปจจยั                    กับ ฯลฯ          
            ในสัมปยุตตปจจยั                 กับ ฯลฯ        
            ในวิปปยุตตปจจยั                 กับ ฯลฯ        
            ในนัตถิปจจัย                    กับ ฯลฯ        
            ในวิคตปจจัย                    กับ ฯลฯ         
            ในอวคิตปจจัย                   กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๑    
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน         
กับปฏิจจวาร   
                          ปญหาวาร    
     [๑๗๙๖] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย         
เหตุปจจยั ฯลฯ     
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     [๑๗๙๗] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม  เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปน     
มัคคาธิปติธรรม โดยเหตุปจจัย    
     [๑๗๙๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยเหตุปจจยั ฯลฯ ผูมีปญญาพึงกระทําหัวขอ ๑๗ ดวยเหตุนี้    
     [๑๗๙๙] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค             
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม ดดยเจโตปริยญาณ               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกเจดตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติ     
ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดดยอารัมมณปจจยั            
     [๑๘๐๐] มัคคเหตุกะรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว               
พิจารณา    
     [๑๘๐๑] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม  และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว               
พิจารณา    
     [๑๘๐๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคื กระทํามรรคหใเปนอารมณอยางหนักแนนแลว              
พิจารณา    
     [๑๘๐๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค             
     รูจิตของบุคคผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยเจโตปริยญาณ   
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     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติ    
ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั            
     [๑๘๐๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว               
พิจารณา    
     [๑๘๐๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พจิารณามรรค             
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดย        
เจโตปริยญาณ   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ         
แกปุพเพนิสวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาววัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๘๐๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย              
     คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว               
พิจารณา    
     [๑๘๐๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว              
พิจารณา    
     [๑๘๐๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัย       
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั     
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     [๑๘๐๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เปนปจจัย        
สัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๑๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม เปน             
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     [๑๘๑๑] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจยั        
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั    
     [๑๘๑๒] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม  โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณธิปติ ไดแกพระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรค             
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๑๓] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน             
อารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต     
ขันธท้ังหลายที่เปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     [๑๘๑๔] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ  อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ              
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน             
อารมณหนกัแนนแลว พิจารณา     
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     [๑๘๑๕] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม เปนปจจยั        
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจยั            
     [๑๘๑๖] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ  สหชาตาธิปติ              
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต    
ขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๑๗] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ พิจารณา   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต    
ขันธท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย         
     [๑๘๑๘] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยั       
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๑๙] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตต     
ขันธท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย     
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     [๑๘๒๐] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจยั                
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย               
     [๑๘๒๑] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิหติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรมและ               
มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๒๒] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และ              
มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๒๓] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคา        
ธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายที่เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     [๑๘๒๔] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคกระทํา                
มรรคใหหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๒๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม    
โดยอธิปติปจยั        
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     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และ               
มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย     
     [๑๘๒๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอธิปติปจจัย               
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรมและมัคคาธิปตธรรม            
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     [๑๘๒๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
 และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ   
พิจารณา    
     [๑๘๒๘] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม    
และมัคคาธิปติธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และ               
มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
โดยอธิปติปจจัย               
     [๑๘๒๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่    
เปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย             
     อวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั              
     [๑๘๓๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่    
เปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย       
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     อาวัชชนะเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย              
     [๑๘๓๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตร 
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่    
เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรมและมัคคาธิปติธรรม โดย        
อนันตรปจจยั   
     [๑๘๓๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
มัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
     [๑๘๓๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี    
เปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย             
     [๑๘๓๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอนันตรปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี    
เปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดหลัง โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๘๓๕] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอนันตรปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย     
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     [๑๘๓๖] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอนันตรปจจัย               
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย     
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั     
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     [๑๘๓๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอนันตรปจจยั    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย     
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย      
     [๑๘๓๘] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยสมนันตรปจจยั   
เหมือนกับ อนนัตรปจจัย        
     เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัย โดย                
นิสสยปจจัย พงึกระทําหวัขอปจจัย ๑๗ ในปจจัยท้ัง ๓          
     [๑๘๓๙] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสนสยะ ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดยอุปนิสสยะปจจยั            
     [๑๘๔๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูนิสสยะ               
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๔๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติ    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย       
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๔๒] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุตยิมรรค โดย               
อุปนิสสยปจจยั ตติยมรรค เปนปจจยัแกจตุตมรรค โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๔๓] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยักแกมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
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     มีอยางเดยีวคือ อารัมมณปูนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํา              
มรรคใหหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๔๔] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค เปน           
ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๘๔๕] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํา             
มรรคใหหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๔๖] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุตยิมรรค ฯลฯ โดย           
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๔๗] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติยมรรค เปน          
ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย ปจจเวกขณะ เปนปจจยัแกปจจเวกขณะ โดย               
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๔๘] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั     
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     [๑๘๔๙] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค               
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๑๘๕๐] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๕๑] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค ฯลฯ เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดย           
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๕๒] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๕๓] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๕๔] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปจจเวกขณะ เปนปจจัยแกปจจเวกขณะ โดย                
อุปนิสสยปจจยั                
     [๑๘๕๕] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอุปนสิสยปจจัย             
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํา             
มรรคใหหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๕๖] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุตยิมรรค ตติยมรรค          
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๘๕๗] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ตติมรรค                
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๘๕๘] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํา             
มรรคใหหนกัแนนแลว พจิารณา    
     [๑๘๕๙] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตกุธรรม    
และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุตยิมรรค ตติยมรรค          
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย     
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     [๑๘๖๐] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนมัคคารัมมณธรรม ท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย          
     [๑๘๖๑] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอาเสวนปจจยั    
เหมือนกับอนนัตรปจจัย พึงกระทําหวัขอปจจัย ๙ ไมพึงกระทําอาวัชชนะ    
     [๑๘๖๒] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยกมัมปจจัย    
เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย นานาขณกิ ไมมี    
     มัคคารัมมณธรรม เปนปจจัยแกมัตตารัมมณธรรม โดยอาหารปจจยั เปนปจจยั   
โดยอินทริยปจจัย เปนปจจยั โดยฌานปจจยั เปนปจจัย โดยมัคคปจจยั เปนปจจยั โดย          
สัมปยุตตปจจยั เปนปจจัย โดยอัตถิปจจยั ปจจัย ๗ เหลานี้ แจกเปนหัวขอปจจัย ๑๗         
เหมือนกับเหตุปจจัย           
     เปนปจจยั โดยนัตถิปจจยั เปนปจจัย โดยวิคตปจจยั เหมือนกับอนนัตรปจจัย             
     เปนปจจยั โดยอวิคตปจจยั มีหวัขอปจจยั ๑๗            
     [๑๘๖๓] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ   ๑๗    
            ในอารัมมณปจจยั                         มี "      ๙    
            ในอธิปติปจจัย                           มี "     ๒๑    
            ในอนนัตรปจจัย                          มี "      ๙    
            ในสมนันตรปจจยั                         มี "      ๙    
            ในสหชาตปจจัย                          มี "     ๑๗    
            ในอัญญมัญญปจจัย                         มี "     ๑๗    
            ในนิสสยปจจัย                           มี "     ๑๗    
            ในอุปนิสสยปจจัย                         มี "     ๒๑    
            ในอาเสวนปจจยั                         มี "      ๙    
            ในกัมมปจจัย                            มี "     ๑๗     
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            ในอาหารปจจยั     
            ในอินทริยปจจยั    
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย      
            ในสัมปยุตตปจจยั                         มีวาระ   ๑๗    
            ในอัตถิปจจัย                            มี "     ๑๗    
            ในนัตถิปจจัย                            มี "      ๙    
            ในวิคตปจจัย                            มี "      ๙    
            ในอวคิตปจจัย                           มี "     ๑๗    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                          อนุโลม จบ    
     [๑๘๖๔] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๖๕] มัคคารัมมณธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๖๖] มัคคารัมมณธรรม เปนปตจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๖๗] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย เปน   
ปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย      
     [๑๘๖๘] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๖๙] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปฉจัย      
     [๑๘๗๐] มัคคเหตุกธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย      
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     [๑๘๗๑] มัคคเหตุธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๗๒] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๗๓] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั      
     [๑๘๗๔] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาเหตุกธรรม โดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๗๕] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๗๖] มัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๗๗] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๗๘] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๗๙] มัคคารัมมณธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจยัแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๘๐] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย               
     [๑๘๘๑] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย   
     [๑๘๘๒] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจัย    
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     [๑๘๘๓] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม   
และมัคคาธิปติธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๘๘๔] มัคคเหตุกธรรม และมัคคาธิปติธรรม เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม    
และมัคคาธิปติธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั    
     [๑๘๘๕] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                  มีวาระ   ๒๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                      มี "     ๑๗    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยัซ่ึงผูมีปญญาถือเอา ปกตารัมมณะก็ดี อุปนิสสยารัมมณะ    
ก็ดี ยอมขาดไปท้ังสองอยาง    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มีวาระ   ๒๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย     
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     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั    
     ในปจจยัท่ีไมใชอวคิตปจจัย                         มีวาระ    ๒๑    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                          ปจจนยีะ จบ    
     [๑๘๘๖] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย    มีวาระ    ๑๗                
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            กบั ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           กบั ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย          กับ ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั          กับ ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          กบั ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         กบั ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย          กบั ฯลฯ         
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             กับ ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            กับ ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย           กับ ฯลฯ         
     ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจัย           กบั ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย             กับ ฯลฯ         
     ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             กับ ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย          กับ ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั             กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๑๗   
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ     
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     [๑๘๘๗] ในอารัมมณปจจัย   กับในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย  มีวาระ     ๙                
            ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ       มี "      ๒๑    
     ในอนันตรปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "       ๙    
     ในสมนันตรปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "       ๙    
     ในสหชาตปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในอัญญมัญญปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในนิสสยปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในอุปนิสสยปจจยั                   กับ ฯลฯ       มี "      ๒๑    
     ในอาเสวนปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี "       ๙    
     ในกัมมปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในอาหารปจจัย                    กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในอินทริยปจจัย                    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั    
     ในฌานปจจัย                      กับ ฯลฯ               
     ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ              
     ในสัมปยุตตปจจัย                   กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๑๗    
     ในอัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
     ในนัตถิปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "       ๙    
     ในวิคตปจจัย                      กับ ฯลฯ       มี "       ๙    
     ในอวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ       มี "      ๑๗    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                    มัคคารัมมณัตติกะ ท่ี ๑๖ จบ       
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                         อุปปนนัตติกะ    
                          ปญหาวาร    
     [๑๘๘๘] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต               
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ           
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย    
     [๑๘๘๙] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาเห็นจกัขุท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ          
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ราคะ         
เกิดข้ึน ทิฏฐิเกดิข้ึน วจิิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ    
     โสตะท่ีเปนอุปปนนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ                
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง     
โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน      
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกอาวัชชนะ โดย             
อารัมมณปจจยั   
     [๑๘๙๐] อนุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ รูปท่ีเปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณา              
เห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอนปุปนนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ     
เปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก         
อนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
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     [๑๘๙๑] อุปปาทิธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ จักขุท่ีเปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ   
หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายที่เปนอุปปาทิธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดย     
ความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา โทมนัส เกิดข้ึน             
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ ฯลฯ แก      
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย     
     [๑๘๙๒] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําจักขุท่ีเปนอุปปนนธรรมใหเปนอารมณ          
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุนัน้ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน     
     โสตะท่ีเปนอุปปนนธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ                
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําโสตะเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ     
เกิดข้ึน ฯลฯ   
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแก                
สัมมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏรูปฐานท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๘๙๓] อนุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก รูปท่ีเปนอนุปนนธรรม ฯลฯ เสียง กล่ิน          
รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน       
แลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํารูปเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน      
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน    
     [๑๘๙๔] อุปปาทิธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุท่ีเปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ        
โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปปาทิธรรมใหเปนอารมณอยาง         
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หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําจักขุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยาง    
หนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐ ิเกิดข้ึน    
     [๑๘๙๕] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจยัแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยสหชาต           
ปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป            
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยสหชาต       
ปจจัย ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยสหชาตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ    
ท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ โดยสหชาตปจจัย มหาภูตรูป     
๒ ฯลฯ มหาภตูรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลาย โดยสหชาต     
ปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ มหาภตูรูป   
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลาย โดยสหชาตปจจัย   
     [๑๘๙๖] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอัญญมัญญปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัญญมัญญปจจัย                
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทัยวัตถุ            
โดยอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยอัญญมัญญปจจัย       
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ        
อาหารมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัญญ              
มัญญปจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ    
     [๑๘๙๗] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยนิสสยปจจยั    
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     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย        
โดยนิสสยปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ        
ท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ             
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูปท้ังหลายเปนปจจัยแก             
กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลาย จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ เปน       
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยนิสสยปจจัย    
     [๑๘๙๘] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดูท่ีเปนอุปปนนธรรม แลวยัง         
ฌานใหเกิดข้ึน วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ              
     บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะท่ีเปนอุปปนนธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานใหเกดิข้ึน            
วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     ฤดูท่ีเปนอุปปนนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปน               
อุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย        
ปจจัย    
     [๑๘๙๙] อนุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติท่ีเปนอนุปนนธรรม              
ยอมใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม    
     บุคคลปรารถนาสัททสมบัติท่ีเปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ คันธสมบัติ รสสมบัติ    
โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม ยอมใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ   
อุโบสถกรรม ฯลฯ วรรณสมบัติท่ีเปนอนุปปนนธรรม ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปปนนธรรม      
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เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค        
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๑๙๐๐] อุปปาทิธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติท่ีเปนอุปปาทิธรรม             
ยอมใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
     บุคคลปรารถนาโสตสมบัติท่ีเปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ คันธ               
สมบัติ ฯลฯ รสสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม ยอม           
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
     จักขุสมบัติท่ีเปนอุปปาทิธรรม ฯลฯ กายสมบัติ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ             
ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปาทิธรรม เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอุปปนนธรรม แกปญญา แก    
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย      
     [๑๙๐๑] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดย   
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง      
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ         
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๑๙๐๒] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย        
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     [๑๙๐๓] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยกัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป             
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป         
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     [๑๙๐๔] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยวิปากปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป            
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวตัถุ โดยวิปากปจจัย   
     [๑๙๐๕] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอาหารปจจยั    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต              
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจยั    
     [๑๙๐๖] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอินทริยปจจัย    
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรียเปนปจจยัแก            
กายวิญญาณ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั   
     [๑๙๐๗] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยฌานปจจยั เปนปจจยั   
โดยมัคคปจจยั เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจัย เปนปจจยั โดยวิปปยุตตปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกจิตต              
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย          
โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    
โดยวิปปยุตตปจจัย             
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ ฯลฯ               
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกกายนี้          
ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๑๙๐๘] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ            
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข            
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยอัตถิปจจยั                
     จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ         
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปปนนธรรม เปนปจจยัแกกายนี้          
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายน้ี รูปชีวิตนิทรีย เปนปจจยัแก    
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย    
     [๑๙๐๙] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอวิคตปจจยั     
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     [๑๙๑๐] ในเหตุปจจยั                               มีวาระ   ๑    
            ในอารัมมณปจจยั                            มี "     ๓    
            ในอธิปติปจจัย                              มี "     ๓    
            ในสหชาตปจจัย                             มี "     ๑    
            ในอัญญมัญญปจจัย                            มี "     ๑    
            ในนิสสยปจจัย                              มี "     ๑    
            ในอุปนิสสยปจจัย                            มี "     ๓    
            ในปุเรชาตปจจัย                            มี "     ๑    
            ในปจฉาชาตปจจัย    
            ในกัมมปจจัย      
            ในวิปากปจจยั     
            ในอาหารปจจยั     
            ในอินทริยปจจยั    
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย      
            ในสัมปยุตตปจจยั    
            ในวิปปยุตตปจจยั    
            ในอัตถิปจจัย     
            ในอวคิตปจจัย                              มี "     ๑    
                                                    พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๙๑๑] อุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย            
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อาหารปจจยั เปนปจจยัโดย  อินทริยปจจยั       
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     [๑๙๑๒] อนุปปนนธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน   
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๙๑๓] อุปปาทิธรรม เปนปจจยัแกอุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๙๑๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ    ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                   มี "      ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                     มี "      ๓ ฯลฯ             
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                   มี "      ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                      มี "      ๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                      มี "      ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                      มี "      ๓   
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                     มี "      ๒   
                                                     พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๙๑๕] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย         กับเหตุปจจัย   มีวาระ ๑ ฯลฯ            
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย        กบั ฯลฯ     
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ        มีวาระ    ๑   
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๙๑๖] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย  มีวาระ    ๓              
            ในอธิปติปจจัย                กับ ฯลฯ        มี "      ๓    
            ในสหชาตปจจัย               กับ ฯลฯ        มี "      ๑    
            ในอัญญมัญญปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๑     
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            ในนิสสยปจจัย                กับ ฯลฯ        มี "      ๑    
            ในอุปนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๓    
            ในปุเรชาตปจจัย              กับ ฯลฯ        มี "      ๑    
            ในกัมมปจจัย                 กับ ฯลฯ            
            ในวิปากปจจยั                กับ ฯลฯ            
            ในอาหารปจจยั               กับ ฯลฯ             
            ในอินทริยปจจยั               กับ ฯลฯ           
            ในฌานปจจยั                 กับ ฯลฯ             
            ในมัคคปจจัย                 กับ ฯลฯ            
            ในสัมปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ           
            ในวิปปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ           
            ในอัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ           
            ในอวคิตปจจัย      กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั      มีวาระ    ๑              
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                      อุปนนัตติกะ ท่ี ๑๗ จบ                
                                 อตีตัตติกะ   
                                  ปญหาวาร   
     [๑๙๑๗] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยเหตุปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน      
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
     [๑๙๑๘] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพจิารณา    
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     พิจารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     ออกจากฌาน พิจารณาฌาน     
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสท่ีละแลว               
พิจารณากเิลสท่ีขมแลว        
     พิจารณาเหน็จักขุท่ีเปนอตีตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข             
โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     โสตะท่ีเปนอตีตธรรม ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอตีตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ     
เปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น        
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วจิิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั อากิญจัญ               
ญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอตีตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพ       
นิวาสานุสสติ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๑๙] อนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ จักขุท่ีเปนอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตธรรม            
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก            
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๒๐] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปนนธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
     คือ จักขุท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ   
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส       
เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
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     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
ขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๒๑] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุนนธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ    
     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน         
แลว พิจารณา   
     ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   
พิจารณา กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา       
     จักขุท่ีเปนอตีตธรรม ฯลฯ กาย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ               
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอตีตธรรมใหหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง        
เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน         
     [๑๙๒๒] อนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปนนธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุท่ีเปนอนาคตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ            
ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี       
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน     
ทิฏฐิ เกิดข้ึน                
     [๑๙๒๓] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปนนธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก จกัขุท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ            
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี      
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน    
ทิฏฐิ เกิดข้ึน        
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     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแก             
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
     [๑๙๒๔] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอตีตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน      
ปจจุปปนนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
     อนุโลม เปนปจจยัแก โคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปน    
ปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจยัแกผล             
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยั        
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย    
     [๑๙๒๕] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน   
กับอนันตรปจจัย               
     [๑๙๒๖] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจยัโดย นิสสยปจจยั ฯลฯ    
     [๑๙๒๗] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอตีตธรรม             
แลว ใหทาน ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ    
อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ           
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอตีตธรรม ฯลฯ สัญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย              
ฯลฯ ทุกขทางกายแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว          
ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนอตีตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา ทุกขทางกาย ฯลฯ    
สุขทางกาย เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปจจปุปนนธรรม แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา        
ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย    
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     [๑๙๒๘] อนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติท่ีเปนอนาคตธรรม               
โสตสมบัติ ฯลฯ ฆานสมบัติ ชิวหาสมบัต ิกายสมบัติ วรรณสมบัติ สัททสมบัติ คันธ   
สมบัติ รสสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพสมบัติ ปรารถนาขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตธรรมแลว        
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
     จักขุสมบัติ ฯลฯ วรรณสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปน                
อนาคตธรรม เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกข         
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย               
     [๑๙๒๙] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดูท่ีเปนปจจปุปนนธรรมแลว          
ยังฌานใหเกดิข้ึน วิปสสนา ฯลฯ    
     บุคคลเขาไปอาศัยโภชนะท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานใหเกิด             
ข้ึน ยังสมาบัตใิหเกดิข้ึน    
     ฤดูท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา   
ท่ีเปนปจจุปปนนธรรม แกปญญา แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั            
     [๑๙๓๐] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดย                
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย      
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     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ              
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม โดย      
ปุเรชาตปจจัย   
     [๑๙๓๑] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๑๙๓๒] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอตีตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน      
ปจจุปปนนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย   
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค        
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย    
     [๑๙๓๓] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตธรรม เปนปจจัยแกวบิาก             
ขันธท่ีเปนปจจุปปนนธรรม และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๑๙๓๔] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป          
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ               
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     [๑๙๓๕] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยวิปากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต        
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจยั      
แกหทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย     
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     [๑๙๓๖] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอาหารปจจัย    
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปน         
ปจจัยโดย สัมปยุตตปจจยั เปนปจจยัโดย วิปปยุตตปจจยั       
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกจิตต           
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิปยุตตปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย       
โดยวิปปยุตตปจจัย ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปน    
ปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ กายายตนะ ฯลฯ               
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย               
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม เปนปจจัยแกกายน้ี       
ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๑๙๓๗] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอัตถิปจจัย    
เหมือนกับอัตถิปจจัย ในอุปปนนัตติกะ    
     [๑๙๓๘] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยนัตถิปจจัย เปนปจจยั                
โดย วิคตปจจยั                
     [๑๙๓๙] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอวิคตปจจัย    
     [๑๙๔๐] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ   ๑    
            ในอารัมมณปจจยั                        มี "     ๓    
            ในอธิปติปจจัย                          มี "     ๓    
            ในอนนัตรปจจัย                         มี "     ๑    
            ในสมนันตรปจจยั                        มี "     ๑     
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           ในสหชาตปจจัย      
           ในอัญญมัญญปจจัย    
           ในนิสสยปจจัย                           มีวาระ   ๑    
           ในอุปนิสสยปจจัย                         มี "     ๓    
           ในปุเรชาตปจจัย    
           ในปจฉาชาตปจจัย    
           ในอาเสวนปจจยั                         มีวาระ   ๑    
           ในกัมมปจจัย                            มี "     ๒    
           ในวิปากปจจยั      
           ในอาหารปจจัย                          มีวาระ   ๑ ฯลฯ    
           ในอวิคตปจจัย                           มี "     ๑    
                                               พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๙๔๑] อตีตธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั           
     [๑๙๔๒] อนาคตธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน   
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย      
     [๑๙๔๓] ปจจุปปนนธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
เปนปจจยัโดย สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจยั        
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อาหารปจจยั เปนปจจยัโดย อินทริย              
ปจจัย    
     [๑๙๔๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                  มีวาระ    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั               มี "      ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                 มี "      ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                มี "      ๓ ฯลฯ    
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            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั               มีวาระ    ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั               มี "      ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                  มี "      ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                  มี "      ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                  มี "      ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                 มี "      ๒    
                                               พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๑๙๔๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย   กับเหตุปจจัย   มีวาระ    ๑   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กบั ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย    กบั ฯลฯ        
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั   กับ ฯลฯ        
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย   กับ ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   กับ ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กับ ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ       
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ      มีวาระ     ๑    
                                                พึงนับอยางนี ้   
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๙๔๖] ในอารัมมณปจจัย    กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ     ๓   
            ในอธิปติปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "       ๓    
            ในอนนัตรปจจัย             กับ ฯลฯ              
            ในสมนันตรปจจยั            กับ ฯลฯ            
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            ในสหชาตปจจัย             กับ ฯลฯ               
            ในอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ             
            ในนิสสยปจจัย              กับ ฯลฯ      มี "       ๑    
            ในอุปนิสสยปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "       ๓    
            ในปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี "       ๑    
            ในปจฉาชาตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
            ในอาเสวนปจจยั            กับ ฯลฯ      มีวาระ   ฯลฯ    
            ในกัมมปจจัย               กับ ฯลฯ      มี "       ๒    
            ในวิปากปจจยั              กับ ฯลฯ      มี "       ๑    
                 ในบทเหลานี้     มีวาระอยางละ ๑ เทานัน้    
            ในอวคิตปจจัย กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย       มี "       ๑   
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                      อตีตัตติกะ ท่ี ๑๘ จบ   
                        อตีตารัมมณัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๑๙๔๗] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒         
     [๑๙๔๘] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
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     [๑๙๔๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ                
เหตุปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     [๑๙๕๐] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ    
ปจจัย เพราะอธิปติปจจัย ในอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี       
     เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญ   
ปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย         
ในปุเรชาตปจจัย กด็ี ในอาเสวนปจจยั กด็ ีปฏิสนธิ ไมมี      
     เพราะกัมมปจจัย เพราะวปิากปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ หัวขอปจจัย ๓ พึงใสให         
เต็ม พึงกระทํา ปวัตติ ปฏิสนธิ    
     เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจยั เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย   
เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจยั เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะ           
วิคตปจจยั เพราะอวิคตปจจัย    
     [๑๙๕๑] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ     ๓    
            ในอารัมมณปจจยั                       มี "       ๓    
            ในอธิปติปจจัย                         มี "       ๓ ฯลฯ    
            ในปจจัยท้ังปวง                        มี "       ๓    
            ในวิคตปจจัย                          มี "       ๓    
            ในอวคิตปจจัย                         มี "       ๓    
                                               พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๑๙๕๒] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ   
ปจจัย     
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     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ           
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย             
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     
     [๑๙๕๓] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ          
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา    
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๑๙๕๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไม   
ใชเพราะเหตุปจจัย           
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒         
ฯลฯ    
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย             
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม      
     [๑๙๕๕] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ                
ปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย ในอนุโลม    
     [๑๙๕๖] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย                
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ           
ฯลฯ    
     [๑๙๕๗] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย                
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒               
ฯลฯ     
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     [๑๙๕๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไม   
ใชเพราะปุเรชาตปจจัย        
     คือ ในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                
     [๑๙๕๙] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปจฉาชาตปจจยั ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั เหมือนกับ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
     ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอตีตารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม               
     [๑๙๖๐] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั   
     คือ เจตนาที่เปนอนาคตารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม             
     [๑๙๖๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใช                
เพราะกัมมปจจัย               
     คือ เจตนาที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณ      
ธรรม    
     [๑๙๖๒] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปาก   
ปจจัย ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี          
     [๑๙๖๓] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไม   
ใชเพราะฌานปจจัย            
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๙๖๔] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะมัคค   
ปจจัย    
     คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะเหมือนกบัท่ีไมใชเหตุ         
ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ โมหะ ไมมี    
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     [๑๙๖๕] อตีตารัมมณธรรม อาศัยอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๙๖๖] อนาคตารัมมณธรรม อาศัยอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
วิปปยุตตปจจยั                
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     [๑๙๖๗] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ     ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                  มีวาระ     ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                   มี "       ๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี "       ๓    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                มี "       ๒   
                                                 พึงนับอยางนี้    
                        ปจจนยีะ  จบ    
     [๑๙๖๘] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับเหตุปจจยั    มีวาระ     ๓               
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กบั ฯลฯ        
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ        
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   กบั ฯลฯ         
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ        
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     กับ ฯลฯ       มีวาระ     ๓    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 577 
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กับ ฯลฯ       มีวาระ    ๒   
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๑๙๖๙] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ    ๓ ฯลฯ              
            ในปจจัยท้ังปวง            กับ ฯลฯ        มี "      ๓    
            ในอวคิตปจจัย             กับ ฯลฯ        มี "      ๓    
                                                 พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
         สหชาตวารก็ดี ปจจนียวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี    
                สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาร          
                          ปญหาวาร    
     [๑๙๗๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม   เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย       
เหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ            
ท้ังหลาย    
     [๑๙๗๑] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย        
เหตุปจจยั    
     [๑๙๗๒] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม โดย    
เหตุปจจยั     
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     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย       
โดยเหตุปจจยั   
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต          
ขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
     [๑๙๗๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอตีตธรรม พิจารณาเนวสัญญานาสัญญยตนะ              
พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุส      
สติญาณ ฯลฯ พิจารณายถากมัมุปคญาณ    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรมกิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ       
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ                
     พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม โดยความเปนของ            
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ      
ขันธนั้น ราคะ ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส    
เกิดข้ึน    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แก         
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๗๔] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอนาคตธรรม พิจารณาเนวสัญญานาสัญญา               
ยตนะ พิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ               
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปน           
อนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน         
ยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 579 
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แก        
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๗๕] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปนนธรรม ซ่ึงเปนอตีตารัมมณ    
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปนนธรรม ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริย      
ญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๗๖] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ          
ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ พจิารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม          
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ     
โทมนัส เกิดข้ึน               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ           
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมปจจัย   
     [๑๙๗๗] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ           
ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ           
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม พิจารณากิเลส            
ท่ีขมแลว กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ     
     พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม โดยความเปนของ           
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    
เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 580 
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ            
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๗๘] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนอนาคตา    
รัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ     
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโต        
ปริยญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๑๙๗๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนรัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนปจจปุ    
ปนนารัมมณธรรม โดยเจโตปริยญาณ    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนธรรม ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแก        
เจโตปริยญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
     [๑๙๘๐] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
     คือ บุคคลพิจารณาทิพพจักขุท่ีเปนอตีตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิ            
วิธญาณท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม กิเลสท่ีขม        
แลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนธรรม โดยความเปนของ            
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม    
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน       



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 581 
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ       
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมุปคญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๙๘๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลพจิารณาทิพพจักขุท่ีเปนอนาคตธรรม พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณาอิทธิ            
วิธญาณท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เจโตปริยญาณ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธ          
ท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เพราะ       
ปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ      
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั   
     [๑๙๘๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอดีตธรรม   
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณ              
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา กระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปน       
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ   
กระทํายถากัมมุปคญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปน         
อดีต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา ฯลฯ ยอมยินดี           
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณ    
ธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแก             
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๙๘๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 582 
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอนาคต           
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ กระทําอิทธิวิธญาณ               
ท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ         
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต ซ่ึง            
เปนอตีตารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ       
กระทําขันธนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๙๘๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอนาคต ซ่ึงเปน              
อนาคตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทํา    
อนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคต          
ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง       
เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ    
เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก            
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
     [๑๙๘๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มี ๒  อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ              
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดตี ซ่ึงเปนอนาคตา        
รัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณ                
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายที่เปนอดีต ซ่ึงเปนอนาคตารัมมณธรรม      
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้น ใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน     
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     [๑๙๘๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม            
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย          
     [๑๙๘๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุท่ีเปนอตีตธรรม             
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา กระทําทิพพโสตธาตุใหเปนอารมณอยางหนักแนน         
แลว พิจารณา กระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอดตี ซ่ึงเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณ       
อยางหนกัแนน ฯลฯ กระทําเจโตปริยญาณใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ กระทําขันธ               
ท้ังหลายท่ีเปนอดีต ซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี    
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนอตีตารัมมณ    
ธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๙๘๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําทิพพจักขุท่ีเปนอนาคตธรรม            
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา กระทําทิพพโสตธาตุใหเปนอารมณอยางหนักแนน         
ฯลฯ กระทําอิทธิวิธญาณท่ีเปนอนาคตซ่ึงเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยาง           
หนักแนน กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปน    
อนาคตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๑๙๘๙] อตีตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่    
เปนอตีตารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย          
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     [๑๙๙๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั   
     คือ ภวังคท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม          
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๙๙๑] อตีตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ จตุิจิตท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปฏิสนธิจิตท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณ     
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     ภวังคท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม         
โดยอนันตรปจจัย               
     [๑๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั         
     [๑๙๙๓] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั   
     คือ อิทธิวิธญาณท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณ         
ธรรม เจโตปริยญาณ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม อนาคตังสญาณ เปนปจจยั        
แกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกวุฏ     
ฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจัย   
     [๑๙๙๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ         
ท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     ปฏิสนธิจิตท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณ    
ธรรม ภวังคท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม    
โดยอนันตรปจจัย     
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     [๑๙๙๕] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ ปฏิสนธิจิตท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกภวังคท่ีเปนอตีตารัมมณ      
ธรรม ภวังคท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ขันธ    
ท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     [๑๙๙๖] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยสมนันตรปจจยั   
เหมือนอนนัตรปจจัย            
     [๑๙๙๗] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจยั    
เปนปจจยัโดย อัญญมัญญญปจจัย เปนปจจัยโดย นิสสยปจจัย แมท้ัง ๓ ปจจัย เหมือนกับ        
ปฏิจจวาร    
     [๑๙๙๘] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยสมนัตรปจจัย   
เหมือน อนนัตรปจจัย           
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ทุกขา            
นุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานุปสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม แกทุกขานุ     
ปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจยั   
     [๑๙๙๙] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม   
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม            
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๐๐๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ทุกขานุ          
ปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานุปสสนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม แก         
ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานปุสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๒๐๐๑] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม            
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๐๐๒] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม   
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม แก         
ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานปุสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๒๐๐๓] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนสิสยะ ไดแก อนิจจานุปสสนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม             
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแก อนิจจานปุสสนา ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม     
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๐๐๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม             
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสา เปนปจจัยแกอนิจจานุปสสนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม        
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดย อุปนิสสยปจจัย        
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     [๒๐๐๕] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม             
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม แก         
ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานปุสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๒๐๐๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย                
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม             
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนา ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม           
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๐๐๗] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ท่ีเกดิหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย          
     [๒๐๐๘] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั         
     [๒๐๐๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     [๒๐๑๐] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย     
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     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ           
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย        
ท่ีเปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั           
     [๒๐๑๑] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรมเปนปจจยัแกขันธ        
ท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๒๐๑๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย                
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอตีตารัมมณธรรมเปนปจจยัแกขันธ        
ท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๒๐๑๓] อนาคตรัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั        
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย          
     [๒๐๑๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก           
ขันธท้ังหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๒๐๑๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก           
ขันธท้ังหลายที่เปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
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     [๒๐๑๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจปุปนนารัมมณธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสัมมปยตุต        
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรมเปนปจจัยแกขันธ           
ท้ังหลายท่ีเปนปจจุปปนนารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๒๐๑๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแก      
ขันธท้ังหลายที่เปนอตีตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๒๐๑๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนปจจปุปนนารัมมณธรรม เปนปจจัย         
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนาคตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๒๐๑๙] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยวปิากปจจยั    
เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั             
เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปนปจจยัโดย สัมปยุตตปจจยั เปนปจจยัโดย อัตถิปจจัย เปน      
ปจจัยโดย นัตถิปจจัย เปนปจจัยโดย วิคตปจจัย เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย   
     [๒๐๒๐] ในเหตุปจจัย                             มีวาระ   ๓    
            ในอารัมมณปจจยั                          มี "     ๙    
            ในอธิปติปจจัย                            มี "     ๗    
            ในอนนัตรปจจัย                           มี "     ๗    
            ในสมนันตรปจจยั                          มี "     ๗    
            ในสหชาตปจจัย                           มี "     ๗     
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            ในอัญญมัญญปจจัย                          มีวาระ   ๓    
            ในนิสสยปจจัย                            มีวาระ   ๓    
            ในอุปนิสสยปจจัย                          มี "     ๙    
            ในอาเสวนปจจยั                          มี "     ๓    
            ในกัมมปจจัย                             มี "     ๙    
            ในวิปากปจจยั                            มี "     ๓    
            ในอาหารปจจยั                           มี "     ๓    
            ในอินทริยปจจยั    
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย      
            ในสัมปยุตตปจจยั                          มีวาระ   ๓    
            ในอัตถิปจจัย                             มี "     ๓    
            ในนัตถิปจจัย                             มี "     ๗    
            ในวิคตปจจัย                             มี "     ๗    
            ในอวคิตปจจัย                            มี "     ๓ พึงนับอยางนี้            
                          อนุโลม จบ    
     [๒๐๒๑] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
เปนปจจยัโดย สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย           
     [๒๐๒๒] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย    
     [๒๐๒๓] อตีตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย    
     [๒๐๒๔] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจยัโดย              
กัมมปจจยั     
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     [๒๐๒๕] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย    
     [๒๐๒๖] อนาคตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั    
     [๒๐๒๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกปจจุปปนนารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจยั โดยเปนปจจยั  อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย       
กัมมปจจยั    
     [๒๐๒๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอตีตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย    
     [๒๐๒๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั    
     [๒๐๓๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                      มีวาระ   ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                            มี "     ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                           มี "     ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                          มี "     ๙ ฯลฯ               
     ในปจจยัท้ังปวง                                    มี "     ๙    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                             มีวาระ   ๙   
     ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                            มี "     ๙   
                                                    พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๐๓๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย     กับเหตปุจจัย     มีวาระ   ๓               
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              กบั ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ    
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     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั            กับ ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           กับ ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชกัมปจจัย                กับ ฯลฯ      
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              กบั ฯลฯ        มีวาระ   ๓   
     ในปจจยัท้ังปวง                      กับ ฯลฯ        มี "   ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               กบั ฯลฯ     
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั               กับ ฯลฯ        มี "     ๓   
                                                    พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๐๓๒] ในอารัมมณปจจัย      กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ   ๙               
     ในอธิปติปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๗    
     ในอนันตรปจจัย                      กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๗    
     ในสมนันตรปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๗    
     ในสหชาตปจจัย                      กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในอัญญมัญญปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในนิสสยปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในอุปนิสสยปจจยั                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในอาเสวนปจจัย                     กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในกัมมปจจัย                กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั    
                                                    มีวาระ   ๙    
     ในวิปากปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
     ในอาหารปจจัย                      กับ ฯลฯ     
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     ในอินทริยปจจัย                      กับ ฯลฯ           
     ในฌานปจจัย                        กับ ฯลฯ             
     ในมัคคปจจัย                        กับ ฯลฯ            
     ในสัมปยุตตปจจัย                     กับ ฯลฯ           
     ในอัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ        มีวาระ   ๓    
     ในนัตถิปจจัย                        กับ ฯลฯ        มี "     ๗    
     ในวคิตปจจัย                        กับ ฯลฯ        มี "     ๗    
     ในอวิคตปจจัย                       กับ ฯลฯ        มี "     ๓    
                                                    พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                    อตีตารัมมณัตติกะ ท่ี ๑๙ จบ              
                      ----------------    
                         อัชฌัตตัตติกะ    
                          ปฏิจจวาร    
     [๒๐๓๓] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒            
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑    
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย    
     [๒๐๓๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
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     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒             
อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัย    
มหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย              
     [๒๐๓๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาศัยขันธ ๒    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธท้ังหลายอาศัยหทัย         
วัตถุ    
     [๒๐๓๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ               
     [๒๐๓๗] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     [๒๐๓๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
อาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย   
     [๒๐๓๙] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เพราะอนันตรปจจัย เพราะ    
สมนันตรปจจยั เพราะ สหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒            
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุมหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑    
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปอาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ       
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ         
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     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหา        
ภูตรูปท้ังหลาย               
     [๒๐๔๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒             
ฯลฯ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุอาศัยมหาภูตรูป ๑ จิตตสมุฏฐาน    
รูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป       
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ        
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย           
มหาภูตรูปท้ังหลาย             
     [๒๐๔๑] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย    
เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจยั เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั             
ในปุเรชาตปจจัย กด็ี ในอาเสวนปจจยั กด็ ีปฏิสนธิ ไมมี      
     เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริย   
ปจจัย เพราะ ฌานปจจยั เพราะ มัคคปจจยั เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตต             
ปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจยั เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย            
     [๒๐๔๒] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๒    
            ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๒ ฯลฯ    
            ในอวคิตปจจัย                       มี  "  ๒    
                         อนุโลม  จบ    
     [๒๐๔๓] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ        
ขันธ ๒ ฯลฯ    
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     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ           
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ      
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย           
มหาภูตรูปท้ังหลาย โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย      
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     [๒๐๔๔] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรมซ่ึงเปนอเหกกุะ          
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ           
อาศัยมหาภูตรูป ๑ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา                
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๒๐๔๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรมหทัยวัตถุอาศัยขันธ       
ท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก   
อสัญญสัตวท้ังหลายอาศัยมหาภูตรูป ๑    
     [๒๐๔๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพหิทธาธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม หทัยวัตถุ อาศัย           
ขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ         
สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๒๐๔๗] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
ฯลฯ เหมือนกบั สหชาตปจจยั ในอนุโลมไมมีแตกตางกนั           
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     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ         
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    
     ปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ          
หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อาหารสมุฏฐานรูป    
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     [๒๐๔๘] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป             
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม    
     ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหริรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป              
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ            
     [๒๐๔๙] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอัชฌัตตธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม อาหารสมุฏ          
ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     [๒๐๕๐] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนพหิทธาธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ          
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     [๒๐๕๑] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ ไมมี    
     ไมใชเพราะอาหารปจจยั    
     คือ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๒๐๕๒] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอาหารปจจัย      
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ     
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     [๒๐๕๓] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย   
รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     [๒๐๕๔] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะอินทริยปจจัย    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญ                
สัตวท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย       
     [๒๐๕๕] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย    
     คือ ปญจวญิญาณ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก    
อสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ        
     [๒๐๕๖] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจัย    
     คือ ปญจวญิญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ               
สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     [๒๐๕๗] อาศัยอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมือนกับท่ีไมใช   
เหตุปจจยั โมหะ ไมมี         
     ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว              
ท้ังหลาย ฯลฯ   
     [๒๐๕๘] อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๒๐๕๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                       มีวาระ ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                      มี  "  ๒    
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            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                     มีวาระ ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                    มี  "  ๒ ฯลฯ                
            ในปจจัยท้ังปวง                              มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                       มี  "  ๒    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๐๖๐] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย          กับเหตุปจจัย มีวาระ ๒ ฯลฯ            
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั            กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย             กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ    มีวาระ ๒   
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๐๖๑] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย   มีวาระ ๒                
            ในอนนัตรปจจัย                    กับ ฯลฯ    มี  "  ๒ ฯลฯ    
            ในมัคคปจจัย                      กับ ฯลฯ    มี  "  ๒    
            ในอวคิตปจจัย                     กับ ฯลฯ    มี  "  ๒    
                                                   พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
                  สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร      
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                          ปจจยวาร    
     [๒๐๖๒] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    
     ขันธ ๒ ฯลฯ              
     ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม           
อาศัยหทัยวัตถุ                
     [๒๐๖๓] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ           
     [๒๐๖๔] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
เหมือนกับปฏิจจวาร             
     คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปน    
อัชฌัตตธรรม อาศัยหทยัวัตถุ    
     [๒๐๖๕] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร    
     คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม อาศัย   
หทัยวัตถุ    
     [๒๐๖๖] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย เพิ่ม   
หทัยวัตถุ เหมือนกับปฏิจจวาร    
     เพราะ อนนัตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย ในสหชาตวาร   
พึงใสใหเต็ม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ภายหลัง มหาภูตรูปและขันธท้ังหลาย พึงกระทํา           
ปญจายตนะ และหทัยวัตถุ        
     เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย ฯลฯ เพราะ อวิคตปจจัย    
     [๒๐๖๗] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๒    
     ในอารัมมณปจจยั                                        ฯลฯ    
     ในอวิคตปจจัย                                  มี  "  ๒    
                          อนุโลม จบ     
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     [๒๐๖๘] อัชฌัตตธรรม อาศัยอัชฌัตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ                
หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป    
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ จกัขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ               
ฯลฯ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวย     
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวย       
อุทธัจจะ และหทัยวัตถุ         
     [๒๐๖๙] พหิทธาธรรม อาศัยพหิทธาธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะเหตุปจจยั พึง    
กระทําท้ังปวัตติ ปฏิสนธิ และมหาภูตรูปท้ังหลาย                
     คือ จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปน               
อเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ    
     ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย ไมใชเพราะอธิปติปจจัย เหมือนกับสหชาตปจจัย                
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย เหมือนกบัปฏิจจวาร              
     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั ไมใชเพราะกัมม   
ปจจัย ฯลฯ   
     ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย เหมือนกับ วิปปยุตตปจจยั ในปฏิจจวารปจจนียะ                
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๒๐๗๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ  ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๒ ฯลฯ    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                       มี  "   ๒    
                         ปจจนยีะ จบ     
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     [๒๐๗๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย  มีวาระ  ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           กับ  ฯลฯ    มี  "    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย         กบั  ฯลฯ    มี  "    
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ  ฯลฯ    มี  "    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั            กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๐๗๒] ในอารัมมณปจจัย  กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั  มีวาระ  ๒ ฯลฯ   
     ในอวิคตปจจัย                    กับ  ฯลฯ    มี  "   ๒    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                  นิสสยวาร เหมือนกับ ปจจยวาร               
              สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร    
                          ปญหาวาร    
     [๒๐๗๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมมปยุตตขันธ และจิตต              
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
     [๒๐๗๔] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป       
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๐๗๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณา กศุลกรรมนั้น   
     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     ออกจากฌาน ฯลฯ     
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     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสท่ีละแลว               
พิจารณากเิลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน    
     จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ กาย รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณา               
เห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ      
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส        
เกิดข้ึน    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั อากิญ   
จัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั รูปายตนะ ฯลฯ   
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั        
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ     
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
     [๒๐๗๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลอ่ืน พิจารณาเหน็จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ    
     หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยความเปนของ         
ไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ      
หทัยวัตถุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน               
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ            
     รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหทิธาธรรม โผฏ            
ฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก          
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ              
ปจจัย     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 604 
     [๒๐๗๗] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ บุคคลอ่ืน ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลกรรมนั้น    
     พิจารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     ออกจากฌาน ฯลฯ            
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ผล ฯลฯ พิจารณานพิพาน        
     นพิพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย    
อารัมมณปจจยั   
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคย        
เกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ     
     บุคคลอ่ืน พิจารณาเห็นจกัขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย          
ท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ   
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั อากิญจัญ               
ญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก           
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย     
     [๒๐๗๘] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
     คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย    
อารัมมณปจจยั   
     จักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดย          
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาต      
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     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหทิธาธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
     รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โผฏ            
ฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก           
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ              
ปจจัย    
     [๒๐๗๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา      
     กระทํากุศลกรรม ท้ังหลาย ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน        
ฯลฯ    
     ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ       
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ   
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา                
     จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปน             
อัชฌัตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา        
จักขุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต       
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย            
     [๒๐๘๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลอ่ืน จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ          
หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอม     
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ        
เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
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     [๒๐๘๑] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลอ่ืนใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ   
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ             
     กระทํากุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน          
ฯลฯ    
     ออกจากฌาน ฯลฯ            
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ   
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย    
     จักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปน              
พหิทธาธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา         
จักขุเปนตนนัน้ใหหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ เกิดข้ึน     
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต        
ขันธ จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย               
     [๒๐๘๒] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอธิปติปจจยั    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานพิพานใหเปน             
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย    
     จักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปน              
พหิทธาธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา         
จักขุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๒๐๘๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อัชฌัตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภูเปนปจจยัแก             
มรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค มรรคเปนปจจัยแกผล ฯลฯ อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติ        
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั         
     [๒๐๘๔] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอนันตรปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เทานี้ท่ีตางกัน นอกจากนัน้มี       
อธิบายตามบาลีขางตนนั้นเอง    
     [๒๐๘๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยสมนันตรปจจัย เหมือน   
กับ อนันตรปจจัย              
     ฯลฯ เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจยั                
โดย นิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจัย                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรมแลว          
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ยงัสมาบัติ             
ใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย           
ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน ฆาสัตว            
ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกข   
ทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม แกปญญา แกราคะ แกความ         
ปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั                
     [๒๐๘๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ       
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     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม          
แลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ    
     บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว        
ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม แก        
มรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๐๘๗] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอ่ืนเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ       
ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม             
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๐๘๘] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ             
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรมแลว           
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ          
     ศรัทธาท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม            
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๐๘๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย              
ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน               
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ     
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     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ              
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาต    
ปจจัย    
     [๒๐๙๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลอ่ืน จักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ         
หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน       
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหทิธาธรรม โผฏฐัพ         
พายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
     [๒๐๙๑] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลอ่ืน จักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ         
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ      
     รูปายตนะ ท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนพหทิธาธรรม โผฏฐัพ         
พายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณที่เปนพหิทธาธรรม    
     ท่ีเปน วตัถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ กายายตนะ ฯลฯ              
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๒๐๙๒] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก จกัขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ          
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
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     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ             
โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวญิญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาต        
ปจจัย    
     [๒๐๙๓] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ไดแกรูปายตนะท่ีเปนพหทิธาธรรม และจักขายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแก         
จักขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนพหิทธาธรรม และ          
กายายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม รูปายตนะท่ีเปน       
พหิทธาธรรม และหทัยวัตถุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม และ           
หทัยวัตถุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๒๐๙๔] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต              
     ไดแกรูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และจักขายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแก         
จักขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และ          
กายายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ แกโผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุ ท่ีเปน      
พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย รูปายตนะท่ีเปน       
อัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนพหิทธาธรรม     
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๒๐๙๕] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย    
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     [๒๐๙๖] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ีเกิดกอน    
โดยปจฉาชาตปจจัย             
     [๒๐๙๗] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อัชฌัตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค        
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย    
     [๒๐๙๘] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอาเสวนปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเกดิกอนๆ ฯลฯ เหมือนกับ อัชฌัตต นั่นเอง    
     [๒๐๙๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ          
จติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย           
ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๒๑๐๐] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยกัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน     
พหิทธาธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั    
     [๒๑๐๑] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยวิปากปจจัย พึงใสให   
เต็ม เหมือนกบั ปฏิจจวาร        
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     [๒๑๐๒] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจยั    
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ          
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปน           
ปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจัย               
     [๒๑๐๓] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจยั    
     คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดย             
อาหารปจจัย   
     [๒๑๐๔] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจยั พึงกระทํา    
ปวัตติ ปฏิสนธิ                
     กวฬิงการาหารท่ีเปนพหทิธาธรรม เปนปจจยัแกกายที่เปนพหทิธาธรรม โดยอาหารปจจยั       
     [๒๑๐๕] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจยั    
     คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดย             
อาหารปจจัย   
     [๒๑๐๖] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดย    
อาหารปจจัย   
     คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรมเปนปจจัยแกกายท่ีเปน              
อัชฌัตตธรรม โดยอาหารปจจัย    
     [๒๑๐๗] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดย    
อาหารปจจัย   
     คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารท่ีเปนพหทิธาธรรม เปน             
ปจจัยแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอาหารปจจัย                
     [๒๑๐๘] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอินทริยปจจัย    
     อินทรียท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตธรรม ก็ดี รูปชีวิตินทรีย ก็ดี พึงใหพิสดาร            
     เปนปจจยัโดย ฌานปจจยั เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปนปจจยัโดย สัมปยุตตปจจยั        
เปนปจจยัโดย วิปปยุตตปจจยั  
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     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     บทมาติกาท้ังหลาย ผูมีปญญา พึงใหพสิดาร               
     [๒๑๐๙] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ              
     [๒๑๑๐] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ             
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายเปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ         
ท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก              
มหาภูตรูป ๓   
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย               
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารท่ีเปน       
อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี รูปชีวิตนิทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย            
     [๒๑๑๑] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก บุคคลอ่ืนพิจารณาเห็นจกัขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ หทัยวตัถุ     
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปน            
พหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหาร ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน         
พหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจยั     
     [๒๑๑๒] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจยั     
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     มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย    
     พหิทธาธรรมไมมีอะไรแตกตางกัน บทมาติกาท้ังหลาย พึงใหพิสดาร    
     [๒๑๑๓] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ           
     รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณท่ีเปน             
อัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจยั กวฬิงการาหารท่ีเปนพหิทธาธรรมเปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตต    
ธรรม โดยอัตถิปจจัย          
     [๒๑๑๔] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม และจักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม          
เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม และกายายต 
นะ      
ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปน อัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย รูปายตนะ      
ท่ีเปนพหิทธาธรรม และหทัยวัตถุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะที่เปน พหิทธาธรรม       
และหทัยวัตถุท่ีเปนอัชฌัตตธรรมเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน อาหาร ไดแก กวฬงิการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปน               
ปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม โดยอัตถิปจจัย               
     [๒๑๑๕] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และจักขายตนะที่เปนพหิทธาธรรม      
เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม     
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และกายายตนะท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณท่ีเปนพหทิธาธรรม โดยอัตถิปจจัย       
รูปายตนะท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวัตถุท่ีเปนพหิทธาธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะที่เปนอัชฌัตตธรรม และหทัยวตัถุท่ีเปน       
พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ท่ีเปน อาหาร ไดแก กวฬงิการาหารท่ีเปนอัชฌัตตธรรม และกวฬิงการาหารท่ีเปน           
พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนพหิทธาธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     [๒๑๑๖] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยนัตถิปจจัย เปนปจจยั                
โดย วิคตปจจยั เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย    
     [๒๑๑๗] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๒         
            ในอารัมมณปจจยั                มี  "  ๔         
            ในอธิปติปจจัย                  มี  "  ๔        
            ในอนนัตรปจจัย                 มี  "  ๒         
            ในสมนันตรปจจยั                มี  "  ๒         
            ในสหชาตปจจัย     
            ในอัญญมัญญปจจัย    
            ในนิสสยปจจัย                  มีวาระ ๒         
            ในอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๔        
            ในปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๖         
            ในปจฉาชาตปจจัย    
            ในอาเสวนปจจยั    
            ในกัมมปจจัย      
            ในวิปากปจจยั                  มีวาระ ๒         
            ในอาหารปจจยั                 มี  "  ๖          
            ในอินทริยปจจยั                 มี  "  ๒       
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            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย      
            ในสัมปยุตตปจจยั    
            ในวิปปยุตตปจจยั                มีวาระ ๒        
            ในอัตถิปจจัย                   มี  "  ๖        
            ในนัตถิปจจัย                   มี  "  ๒        
            ในวิคตปจจัย                   มี  "  ๒         
            ในอวคิตปจจัย                  มี  "  ๖         
                                     พึงนบัอยางนี้         
                          อนุโลม จบ    
     [๒๑๑๘] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย            
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย           
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     [๒๑๑๙] อัชฌัตตธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย            
     [๒๑๒๐] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย สหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย            
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย           
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     [๒๑๒๑] พหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน    
ปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย            
     [๒๑๒๒] อัชฌัตตธรรม และพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร     
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     [๒๑๒๓] อัชฌัตตธรรมและพหิทธาธรรม เปนปจจยัแกพหิทธาธรรม ฯลฯ    
     มี ๒ อยาง คือ ปุเรชาต อาหาร    
     [๒๑๒๔] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๖    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "  ๖    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๖ ฯลฯ    
            ในปจจัยท้ังปวงพึงกระทําหัวขอปจจัย ๖           
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั             มีวาระ ๖    
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                มี  "  ๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๖    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๖    
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย               มี  "  ๔    
                                              พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๒๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย  กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           กับ  ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย          กบั  ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย         กบั  ฯลฯ        
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ  ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั         กบั  ฯลฯ    มีวาระ ๒ ฯลฯ    
     ในปจจยัท้ังปวง                   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๒    
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย         กบั  ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั         กบั  ฯลฯ       
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ  ฯลฯ        
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     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั            กับ  ฯลฯ    มีวาระ ๒    
                                            พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๒๖] ในอารัมมณปจจัย   กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๔    
           ในอธิปติปจจัย              กับ  ฯลฯ    มี  "  ๔    
           พึงกระทําการนับบทท่ีเปนอนุโลม    
           ในอวิคตปจจัย กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย      มีวาระ ๖    
                                            พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                     อัชฌัตตัตติกะ ท่ี ๒๐ จบ                
                        -----------    
                       อัชฌัตตารัมมณัตติกะ   
                          ปฏิจจวาร    
     [๒๑๒๗] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ   
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ               
     [๒๑๒๘] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
     [๒๑๒๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั ฯลฯ เพราะอวิคตปจจยั     
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     [๒๑๓๐] ในเหตุปจจัย                         มีวาระ ๒    
           ในอารัมมณปจจยั                       มี  "  ๒ ฯลฯ    
           ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "  ๒    
           ในอวิคตปจจัย                         มี  "  ๒    
                                             พึงนับอยางนี้    
                          อนุโลม จบ    
     [๒๑๓๑] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา    
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ          
     [๒๑๓๒] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ          
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย             
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     
     [๒๑๓๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกบัสหชาตปจจยั ในอนุโลมไมมีแตกตางกนั    
     ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
     [๒๑๓๔] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย   
     คือ ในอรูปภูมิ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ในปฏิสนธิ         
ขณะ ฯลฯ     
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     ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั เหมือนกับสหชาตปจจยั               
     ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
     คือ เจตนาที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม         
     [๒๑๓๕] พหิทธารัมมณธรรม อาศัยพหิทธารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั    
     คือ เจตนาที่เปนพหิทธารัมมณธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพหทิธารัมมณธรรม             
     [๒๑๓๖] อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย ปฏิสนธิ    
ไมมี    
     ไมใชเพราะฌานปจจัย     
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ    
     [๒๑๓๗] อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะฌานปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ    
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั เหมือนกับท่ีไมใชเหตุปจจัย โมหะไมมี    
     ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ    
     [๒๑๓๘] อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
     คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ      
     [๒๑๓๙] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั               มีวาระ ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั     
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            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั    
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั            มีวาระ ๒    
                                           พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๔๐] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย   กับเหตุปจจัย  มีวาระ ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั   กับ  ฯลฯ    มี  "  ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั กบั  ฯลฯ    มี  "  ๒    
                                           พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๔๑] ในอารัมมณปจจัย          กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    
                                             มีวาระ ๒       
            ในอนนัตรปจจัย          กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒    
            ในสมนันตรปจจยั         กับ  ฯลฯ     มีวาระ ๒    
            ในมัคคปจจัย            กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒    
            ในอวคิตปจจัย           กับ  ฯลฯ     มี  "  ๒    
                                           พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
               สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารกด็ี       
           สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยตุตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร    
                          ปญหาวาร    
     [๒๑๔๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยเหตุ    
ปจจัย     
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     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย          
โดยเหตุปจจยั   
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ         
ท้ังหลาย    
     [๒๑๔๓] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๑๔๔] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณาเนวสัญญานา            
สัญญายตนะ พิจารณาทิพพจักขุท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม และอัชฌัตตธรรม ทิพพโสตธาตุ            
ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พจิารณา    
อนาคตังสญาณ   
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม พิจารณากิเลสท่ี       
ขมแลว กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ        
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม            
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปน    
อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกปุพเพ        
นิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั             
     [๒๑๔๕] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลอ่ืน วิญญาณัญจายตนะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ พิจารณา    
เนวสัญญานาสัญญายตนะ บุคคลอ่ืนพิจารณาทิพพจกัขุ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตา        
รัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปค           
ญาณ ฯลฯ พิจารณาอนาคตังสญาณ     
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     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม            
โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณ    
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริย      
ญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ   
โดยอารัมมณปจจัย              
     [๒๑๔๖] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลอ่ืนพิจารณาทิพพจักขุท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม               
ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ    
ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ พจิารณาอนาคตังสญาณ    
     บุคคลอ่ืนพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม           
โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนอนัตตา    
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพหทิธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณ       
ธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธาธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ      
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๒๑๔๗] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากศุลกรรมนั้น    
     บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     บุคคลออกจากฌาน พจิารณาฌาน    
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     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสท่ีละแลว               
กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ    
     บุคคลพิจารณาทิพพจกัขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม ทิพพโสตธาตุ          
ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากัมมุปค   
ญาณ ฯลฯ อนาคตังสญาณ ฯลฯ      
     บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม โดย          
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีเปน     
อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวญิญาณ     
แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย   
อารัมมณปจจยั   
     [๒๑๔๘] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลกระทําวิญญาณัญจายตนะ ท่ีเปนอัชฌัตตธรรม              
ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พจิารณา กระทําเนวสัญญานา         
สัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ กระทําทิพพจักขุท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม และ       
อัชฌัตตธรรมใหหนักแนน ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ           
ฯลฯ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนอัชฌัตตารัมมณธรรมใหเปน           
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ     
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก          
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย     
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     [๒๑๔๙] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปน            
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย              
     [๒๑๕๐] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถ              
กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พจิารณา    
     กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
     ออกจากฌาน ฯลฯ            
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค มรรค ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน                
ฯลฯ กระทําทิพพจักขุท่ีเปนอัชฌัตตธรรมซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน     
ฯลฯ ทิพพโสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ ฯลฯ เจโตปริยญาณ ฯลฯ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ              
ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา             
     บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตธรรม ซ่ึงเปนพหิทธารัมมณธรรมใหเปนอารมณ       
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปน     
อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
     [๒๑๕๑] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ  โดยอนันตรปจจัย      
     [๒๑๕๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม    
โดยอนันตรปจจัย           
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     ภวังคท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม           
โดยอนันตรปจจัย               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม     
โดยอนันตรปจจัย               
     อนุโลมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแกโวทาน          
อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยั         
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย    
     [๒๑๕๓] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย      
ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั         
     อนุโลมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน           
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค มรรค เปนปจจัยแกผล ผล เปนปจจัย       
แกผล อนุโลม เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั         
     [๒๑๕๔] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
     คือ จุติจิตท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิต ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณ     
ธรรม โดยอนันตรปจจัย         
     ภวังคท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม           
โดยอนันตรปจจัย               
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีเปนอัชฌัตตาธัมมณธรรม     
โดยอนันตรปจจัย               
     [๒๑๕๕] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยสมนันตร   
ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อัญญมัญญปจจัย เปนปจจยัโดย              
นิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั     
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     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม                
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม แก      
ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานปุสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๒๑๕๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม                
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม แก        
ทุกขานุปสสนา แกอนัตตานปุสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย           
     [๒๑๕๗] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ              
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม   
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนา ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม           
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๑๕๘] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอุปนิสสย   
ปจจัย    
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก อนจิจานุปสสนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม   
ทุกขานุปสสนา อนัตตานุปสสนา เปนปจจยัแกอนิจจานปุสสนา ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม         
แกทุกขานุปสสนา แกอนัตตานุปสสนา โดยอุปนิสสยปจจัย        
     [๒๑๕๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอาเสวน   
ปจจัย     
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     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจัย       
     [๒๑๖๐] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ อนุโลมท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก           
โวทาน โดยอาเสวนปจจัย         
     [๒๑๖๑] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอาเสวน    
ปจจัย    
     คือ อนุโลมท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแก             
โวทาน โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย    
     [๒๑๖๒] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยกัมม    
ปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต            
ขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแกขันธ             
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกมัมปจจัย    
     [๒๑๖๓] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั   
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจยัแก         
ขันธท้ังหลายที่เปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย    
     [๒๑๖๔] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกพหิทธารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ          
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั     
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     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย          
     [๒๑๖๕] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั   
     มีอยางเดยีว คือ นานาขณกิ ไดแก เจตนาท่ีเปนพหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแก           
ขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตตารัมมณธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั    
     [๒๑๖๖] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยวิปาก    
ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจยั เปนปจจัยโดย ฌาน          
ปจจัย เปนปจจัยโดย มัคคปจจัย เปนปจจยัโดย สัมปยุตตปจจัย เปนปจจัยโดย อัตถิ        
ปจจัย เปนปจจัยโดย นัตถิปจจัย เปนปจจยัโดย วิคตปจจยั เปนปจจัยโดย อวิคตปจจัย      
     [๒๑๖๗] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ ๒      
            ในอารัมมณปจจยั                   มี "   ๔      
            ในอธิปติปจจัย                     มี "   ๓     
            ในอนนัตรปจจัย                    มี "   ๔      
            ในสมนันตรปจจยั                   มี "   ๔      
            ในสหชาตปจจัย                    มี "   ๒       
            ในอัญญมัญญปจจัย                   มี "   ๒     
            ในนิสสยปจจัย                     มี "   ๒      
            ในอุปนิสสยปจจัย                   มี "   ๔     
            ในอาเสวนปจจยั                   มี "   ๓       
            ในกัมมปจจัย                      มี "   ๔      
            ในวิปากปจจยั                     มี "   ๒ ฯลฯ    
            ในปจจัยท้ังปวง                    มี "   ๒     
            ในสัมปยุตตปจจยั                   มี "   ๒      
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            ในวิปปยุตตปจจยั                   มีวาระ ๒     
            ในอัตถิปจจัย                      มี "   ๒     
            ในนัตถิปจจัย                      มี "   ๔     
            ในวิคตปจจัย                      มี "   ๔      
            ในอวคิตปจจัย                     มีวาระ ๒      
                                         พึงนับอยางนี้     
                          อนุโลม จบ    
     [๒๑๖๘] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั           
โดย กัมมปจจยั                
     [๒๑๖๙] อัชฌัตตารัมมณธรรม เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย    
     [๒๑๗๐] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกพหิทธารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนสิสยปจจัย เปนปจจยัโดย กมัมปจจัย    
     [๒๑๗๑] พหิทธารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตตารัมมณธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย กมัมปจจัย    
     [๒๑๗๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั             มีวาระ ๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี "   ๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย            มี "   ๔    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย           มี "   ๔ ฯลฯ    
            ในปจจัยท้ังปวง                    มี "   ๔     
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  ฯลฯ    
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            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั          มีวาระ ๔ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย            มี "   ๔    
                                             พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๗๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย         กับเหตุปจจัยมีวาระ ๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย           กับ ฯลฯ   มี "   ๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย          กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั         กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย            กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ ฯลฯ    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒    
            ในปจจัยท้ังปวง                   กับ ฯลฯ   มี "   ๒    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๑๗๔] ในอารัมมณปจจัย        กับปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัยมีวาระ  ๔   
            ในอธิปติปจจัย                    กับ ฯลฯ   มี "   ๓    
            ในอนนัตรปจจัย                   กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในสมนันตรปจจยั                  กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในสหชาตปจจัย                   กับ ฯลฯ         
            ในอัญญมัญญปจจัย                  กับ ฯลฯ       
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            ในนิสสยปจจัย                    กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒    
            ในอุปนิสสยปจจัย                  กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในอาเสวนปจจยั                  กับ ฯลฯ   มี "   ๓    
            ในกัมมปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในวิปากปจจยั                    กับ ฯลฯ   มี "   ๒ ฯลฯ    
            ในสัมปยุตตปจจยั                  กับ ฯลฯ   มี "   ๒    
            ในอัตถิปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๒    
            ในนัตถิปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในวิคตปจจัย                     กับ ฯลฯ   มี "   ๔    
            ในอวคิตปจจัย                    กับ ฯลฯ   มี "   ๒    
                                                  พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                   อัชฌัตตารัมมณตัติกะ ท่ี ๒๑ จบ            
                   ----------------------   
                      สนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ   
                          ปฏิจจวาร    
     [๒๑๗๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั    
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย   
โผฏฐัพพายตนะ    
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     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิสทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ             
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร       
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ             
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ          
อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ         
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป        
ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปน           
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมจักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัย              
โผฏฐัพพายตนะ   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ          
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ     
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     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลายที่เปน               
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬงิการาหาร          
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ             
     [๒๑๗๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะ    
เหตุปจจยั    
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน        
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๒      
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ              
๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย       
อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม       
อาศัยอาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ        
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม           
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ     
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยอาโปธาตุ   
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    
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     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆ     
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ         
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย           
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และ    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ         
ฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      
อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรียรูป กวฬงิการาหาร อาศัยอาโปธาตุ    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
ฯลฯ เพราะเหตุปจจัย           
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน                
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน            
อัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป           
กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย        
อาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม                
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป     
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ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ   
จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยอาโปธาตุ    
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน                
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม               
ขันธ ๒ ฯลฯ   
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ    
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม        
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม          
และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ            
รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ              
     [๒๑๗๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน         
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปน       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย             
และอาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ          
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน         
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสน           
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ จิตตสมุฏฐานรูป          
กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลายที่เปน       
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และ   
อาโปธาตุ    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน          
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปน        
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ          
อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ      
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม   
อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน          
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปน        
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ              
และอาโปธาตุ    
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     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย           
ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป         
ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป         
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป              
กวฬิงการาหาร อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ   
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป        
ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูป         
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อาศัย           
โผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ      
     สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม    
อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆ                
ธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูป     
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ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ         
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสน         
สัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ รูปายตนะ จักขายตนะ รสายตนะ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร              
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ    
     [๒๑๗๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อารัมมณปจจยั   
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ         
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ    
     [๒๑๗๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อธิปติปจจัย   
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม   
     พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตนุี้ ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ บทปลายไมมี                
     [๒๑๘๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อธิปติปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน        
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จติตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย            
อาโปธาตุ    
     พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ดวยเหตนุี้ บทปลายไมมี                
     [๒๑๘๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน-  
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อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปน       
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ          
                พึงจาํแนกหัวขอปจจัยแม ๗ ดวยเหตุนี้       
     [๒๑๘๒] อนิทัสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อนันตรปจจยั เพราะสมนันตรปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย      
     [๒๑๘๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
สหชาตปจจัย   
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิธรรม       
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย        
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑    
     พึงจําแนกหัวขอปจจัย ๗ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ดวยเหตนุี้    
     [๒๑๘๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
สหชาตปจจัย   
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิธรรม อาศัยขันธ ๑   
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑            
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัย    
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป อุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโป        
ธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ             
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ            
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย   
อาโปธาตุ     
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     พึงกระทําหัวขอปจจัย ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ดวยเหตนุี้    
     [๒๑๘๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะสหชาตปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปน   
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป        
ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ           
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป              
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ        
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม       
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ    
                  พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตนุี้          
     [๒๑๘๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อัญญมัญญปจจัย                
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒              
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย            
     คือ อาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม   
เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย    
     คือ มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม              
มหาภูตรูป ๑ และอาโปธาตุ อาศัยมหาภูตรูป ๒     
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     [๒๑๘๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อัญญมัญญปจจัย                
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ         
ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ        
อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ              
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญ   
ปจจัย    
     คือ มหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ    
     [๒๑๘๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย   
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ              
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ    
     [๒๑๘๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
นิสสยเปนปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย เพราะ ปุเรชาตปจจัย เพราะ อาเสวนปจจยั               
เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจยั เพราะ อาหารปจจัย เพราะ อินทริยปจจัย   
เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ สัมปยุตตปจจยั เพราะ วิปปยุตตปจจยั                
เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจยั เพราะ อวิคตปจจัย    
     [๒๑๙๐] ในเหตุปจจัย                   มีวาระ ๒๑        
            ในอารัมมณปจจยั                มี "    ๑        
            ในอธิปติปจจัย                  มี "   ๒๑       
            ในอนนัตรปจจัย                 มี "    ๑        
            ในสมนันตรปจจยั                มี "    ๑        
            ในสหชาตปจจัย                 มี "   ๒๑         
            ในอัญญมัญญปจจัย                มี "    ๖     
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            ในนิสสยปจจัย                  มีวาระ ๒๑        
            ในอุปนิสสยปจจัย                มี "    ๑       
            ในปุเรชาตปจจัย                มี "    ๑        
            ในอาเสวนปจจยั                มี "    ๑         
            ในกัมมปจจัย                   มี "   ๒๑        
            ในวิปากปจจยั     
            ในอาหารปจจยั                 มี "   ๒๑         
            ในอินทริยปจจยั                 มี "   ๒๑       
            ในฌานปจจยั       
            ในมัคคปจจัย                   มีวาระ ๒๑        
            ในสัมปยุตตปจจยั                มี "    ๑       
            ในวิปปยุตตปจจยั                มี "   ๒๑       
            ในอัตถิปจจัย                   มี "   ๒๑       
            ในนัตถิปจจัย                   มี "    ๑       
            ในวิคตปจจัย                   มี "    ๑        
            ในอวคิตปจจัย                  มี "   ๒๑        
                                        พึงนับอยางนี้      
                          อนุโลม จบ    
     [๒๑๙๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูปท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ           
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ       
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     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสน              
สัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒   
     ในอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหวัขอปจจัยแม ๗ ดวยเหตนุี้    
     [๒๑๙๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั               
     คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ี            
เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
     ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย             
ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัย        
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย      
อาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัยอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ          
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ            
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ         
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย    
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
     พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ ดวยเหตนุี้    
     [๒๑๙๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน             
อัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปท้ังหลาย           
     ในอหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปน             
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป        
ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ          
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป              
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ     
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     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย   
มหาภูตรูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ     
     ผูมีปญญาพึงยังหวัขอปจจัย ๗ ใหพิสดารดวยเหตุนี้    
     [๒๑๙๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑              
อาศัยมหาภูตรูป ๒ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม     
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย        
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย           
มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒      
     พึงยังหวัขอปจจัย ๗ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูลกะใหพิสดารดวยเหตุนี้   
     [๒๑๙๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอารัมมณปจจยั            
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน              
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม           
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปน         
อุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ อินทรียรูป กวฬิงการาหาร อาศัย         
อาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ         
ธรรม อาศัยอาโปธาตุ           
     พึงยังหวัขอปจจัยแม ๗ ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะใหพิสดารดวยเหตุนี้   
     [๒๑๙๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั        
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     คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิธรรม อาศัยขันธท่ีเปนอนิทัสสน              
อัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
     ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธท่ีเปน   
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป        
ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และ           
อาโปธาตุ รูปายตนะ อาศัยโผฏฐัพพายตนะ และอาโปธาตุ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป              
ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ        
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ         
ธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมและอาโปธาตุ    
     ในปจจยัสงเคราะห พึงแจกหัวขอปจจยัท้ัง ๗ ดวยเหตุนี้    
     [๒๑๙๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกบั สหชาตปจจยั    
     ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั ไมใชเพราะอัญญมัญญ                
ปจจัย    
     คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม             
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม จักขายตนะ รสายตนะ อาศัยโผฏฐัพพาย        
ตนะ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆ         
ธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
                  พึงแจกหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยเหตุนี้         
     ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั ไมใชเพราะปจฉาชาต              
ปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย    
     ไมใชเพราะกัมมปจจัย     
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     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒   
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๒ อุปาทา           
รูปท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม            
     พึงแจกกัมมปจจัยแลว กระทําหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยท่ีไมใชกัมมปจจัยนั่นเอง             
     ไมใชเพราะวิปากปจจยั ปฏิสนธิก็ดี กฏัตตารูปก็ดี ไมมี พึงกระทําในปญจโวการภพ         
เทานั้น    
     ไมใชเพราะอาหารปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ    
                  พึงแจกหัวขอปจจัย ๒๑ ดวยเหตุนี้         
     ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑   
ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัย            
มหาภูตรูปท้ังหลาย ฯลฯ         
                     พึงแจกหวัขอปจจัยท้ังปวง              
     ไมใชเพราะฌานปจจัย     
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก    
อสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ    
                     พึงแจกหวัขอปจจัยท้ัง ๗               
     [๒๑๙๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะฌานปจจัย                
     คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ             
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปน        
อุปาทารูป ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอาโปธาตุ          
                  พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ ดวยเหตนุี้          
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     [๒๑๙๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย   
     คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวก    
อสัญญสัตวท้ังหลาย กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยมหาภูต      
รูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ           
                  พึงแจกหัวขอปจจัยท้ัง ๗ อยางนี้         
     ไมใชเพราะมัคคปจจยั เหมือนกับ ท่ีไมใชเหตุปจจัย พึงกระทําใหเต็ม โมหะ ไมมี       
     ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย    
                                                       พึงใสใหเต็ม    
     ไมใชเพราะนัตถิปจจยั ไมใชเพราะวิคตปจจัย           
     [๒๒๐๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ ๒๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "  ๒๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "  ๒๑ ฯลฯ    
            ในปจจัยท้ังปวง                        มี  "  ๒๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "  ๒๑    
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "  ๒๑    
                                               พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๒๐๑] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย              กบัเหตุปจจยัมีวาระ ๒๑            
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒๑ ฯลฯ          
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑               
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑              



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 649 
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 กับ ฯลฯ   มีวาระ ๒๑              
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                 กับ ฯลฯ   มี  "  ๒๑               
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๒๐๒] ในอารัมมณปจจัย              กบัปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยัมีวาระ ๑             
            ในอนนัตรปจจัย                        กับ ฯลฯ   มี "   ๑    
            ในสมนันตรปจจยั                       กับ ฯลฯ   มี "   ๑    
            ในสหชาตปจจัย                        กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑ ฯลฯ   
            ในฌานปจจยั                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑    
            ในมัคคปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑    
            ในสัมปยุตตปจจยั                       กับ ฯลฯ   มี "   ๑    
            ในวิปปยุตตปจจยั                       กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑    
            ในอัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑    
            ในนัตถิปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๑    
            ในวิคตปจจัย                          กับ ฯลฯ   มี "   ๑    
            ในอวคิตปจจัย                         กับ ฯลฯ   มี "   ๒๑    
                                                       พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปฏิจจวาร จบ    
     สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร สังสัฏฐวารก็ดี              
สัมปยุตตวารกด็ี พึงกระทําในอรูปภูมิเทานั้น    
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                          ปญหาวาร    
     [๒๒๐๓] อนิทัสสอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ   
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ            
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจยั    
     ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต           
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย    
     [๒๒๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุ   
ปจจัย    
     คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย       
ท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ ดวยเหตุนี้    
     [๒๒๐๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลพิจารณาเห็นรูป โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความ             
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปนั้น ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา    
ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปน              
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวธิญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตัง          
สญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
     [๒๒๐๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั    
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     คือ จักขุ ฯลฯ กาย เสียง กล่ิน รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเท่ียง                
ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน           
     บุคคลฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
     สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ   
ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกปุพเพนวิาสานุสสติ    
ญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั            
     [๒๒๐๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั   
     คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณากศุลกรรมนั้น    
     พิจารณากศุลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน    
     ฌาน ฯลฯ   
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ            
ปจจัย    
     พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว พิจารณากิเลสท่ีขมแลว กิเลสท้ังหลายท่ีเคย     
เกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ     
     หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ        
ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน       
     บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดยเจโต         
ปริยญาณ    
     อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวิญญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั อากิญ   
จัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม      
เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ          
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
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     [๒๒๐๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทํารูปใหนั้นเปนอารมณอยาง            
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทํารูปใหเปนอารมณอยางหนกัแนน         
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน       
     [๒๒๐๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย เสียง กล่ิน ฯลฯ   
บุคคลกระทําโผฏฐัพพะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ       
กระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน   
     [๒๒๑๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ               
     ท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ             
     ออกจากฌาน ฯลฯ            
     พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
     นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย    
     หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ กวฬิงการาหาร ฯลฯ        
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม     
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําหทัยวัตถุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ    
ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน            
     ท่ีเปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยั           
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจัย       
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     [๒๒๑๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อธิปติปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม             
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอธิปติปจจยั             
     ในอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลกะ พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ อธิปติ โดยรูปสังคหะ ๓ อยาง              
     [๒๒๑๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อนันตรปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ          
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแก            
มรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค มรรค เปนปจจยัแกผล ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม               
เปนปจจยัแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล          
สมาบัติ โดยอนันตรปจจยั       
     [๒๒๑๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
สมนันตรปจจยั เหมือนกับ อนันตรปจจยั    
     [๒๒๑๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
สหชาตปจจัย พึงกระทําใหด ีเหมือนกับ ปฏิจจวาร                
     ในอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย ในปฏิจจวาร    
     ในนิสสยปจจัย เหมือนกบัปฏิจจวาร    
     [๒๒๑๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาวรรณสมบัติ ใหทาน ศีล ฯลฯ   
อุโบสถกรรม ฯลฯ    
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     วรรณสมบัติ เปนปจจยัแกศรัทธา แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุข                
ทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๒๑๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลปรารถนาจักขุสมบัติ ฯลฯ กายสมบัติ   
ฯลฯ สัททสมบัติ ฯลฯ ปรารถนาโผฏฐัพพะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
     ฤดู ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะแลว ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ    
ฌาน ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค อภิญญา ฯลฯ ฆาสัตว ทําลายสงฆ     
     จักขุสมบัติ ฯลฯ โผฏฐัพพสมบัติ ฯลฯ ฤดู ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจยัแกศรัทธา   
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ          
โดยอุปนิสสยปจจัย             
     [๒๒๑๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
     ฯลฯ ท่ีเปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ศีล ฯลฯ              
อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌาน ฯลฯ สมาบัติ ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ         
     บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย   
ฯลฯ โภชนะแลว ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
     ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ศรัทธา ปญญา ราคะ ความปรารถนา            
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธา แกปญญา ฯลฯ แกมรรค   
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย    
     [๒๒๑๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย    
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     มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ    
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย     
     [๒๒๑๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ   
ฯลฯ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน             
     บุคคลฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
     สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวญิญาณ              
โดยปุเรชาตปจจัย              
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ เปน         
ปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๒๒๒๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต             
     ท่ีเปน อารัมมณปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย อาโปธาตุ        
กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     ท่ีเปน วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสน     
อัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
     [๒๒๒๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก รูปายตนะและหทัยวัตถุ               
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจัย     
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     [๒๒๒๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ และหทัยวัตถุ             
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม        
โดยปุเรชาตปจจัย              
     [๒๒๒๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ไดแก รูปายตนะและจกัขายตนะ               
เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย   
     [๒๒๒๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
ปจฉาชาตปจจยั                
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายที่เปน    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย        
     [๒๒๒๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
ปจฉาชาตปจจยั                
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายที่เปน    
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย        
     พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ อยางนี้ รูปสังคหะ ๓ อยาง        
     [๒๒๒๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อาเสวนปจจยั   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ          
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอาเสวนปจจยั    
     อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจยัแกโวทาน โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค        
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอาเสวนปจจัย     
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     [๒๒๒๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ      
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ      
และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย    
     [๒๒๒๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
กัมมปจจยั    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแก   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจยั    
     ท่ีเปน นานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป       
ท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยกัมมปจจัย            
     พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ อยางนี้ ใหเปน สหชาต นานาขณิก โดยเหตุนี้ รูปสังคหะ            
๓ อยาง    
     [๒๒๒๙] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ               
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ และ             
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแก    
หทัยวัตถุ โดยวิปากปจจัย     
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     [๒๒๓๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
วิปากปจจัย   
     คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแก              
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป          
ท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปากปจจยั           
     หัวขอปจจยั ๗ พึงใหพิสดารอยางนี้ ท้ังปวัตติ และปฏิสนธิ    
     [๒๒๓๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อาหารปจจัย   
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ อาหารทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต          
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจัย    
     กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมน้ี โดยอาหารปจจยั            
     [๒๒๓๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อาหารปจจัย   
     คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป              
ท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจยั           
     ในปฏิสนธิขณะ อาหารทัง้หลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป          
ท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอาหารปจจยั           
     กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมน้ี โดยอาหารปจจยั            
     พึงแจกหวัขอปจจัย ๗ ท้ังปวัตติ และปฏิสนธิ อยางนี้ พึงกระทํากวฬงิการาหาร             
ในหวัขอปจจยัท้ัง ๗           
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     [๒๒๓๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อินทริยปจจยั   
     คือ จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจยัแกกายวิญญาณ           
โดยอินทริยปจจัย              
     [๒๒๓๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อินทริยปจจยั   
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต       
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย    
     รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดย         
อินทริยปจจยั   
     [๒๒๓๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อินทริยปจจยั   
     คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป           
ท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย         
     ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตา         
รูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย     
     รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย         
อินทริยปจจยั   
     ท้ังปวัตติ และปฏิสนธิ พึงแจกหัวขอปจจัย ๗ อยางนี ้พึงกระทํารูปชีวิตินทรียใน        
ท่ีสุดๆ    
     [๒๒๓๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอินทริยปจจัย   
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     คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุ          
วิญญาณ โดยอินทริยปจจยั ฯลฯ กายนิทรียและกายวิญญาณ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย            
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย    
     [๒๒๓๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
ฌานปจจยั เปนปจจยัโดย มัคคปจจัย เปนปจจัยโดย สัมปยุตตปจจยั    
     คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยสัมปยุตตปจจยั        
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
     [๒๒๓๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ          
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย    
     [๒๒๓๙] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต   
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก           
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป          
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย        
     ขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก       
ขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอนิทัสสน          
อัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยั           
แกกายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั     
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     [๒๒๔๐] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั                
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตต      
สมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ขันธ        
ท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆ    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก        
กายท่ีเปนสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจยั    
     พึงใหหัวขอปจจัยท้ัง ๕ ท่ีเหลือพิสดารอยางนี้ มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต        
     [๒๒๔๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูป โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส               
เกิดข้ึน    
     เห็นรูปดวยทิพพจักขุ     
     รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั       
     [๒๒๔๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     คือ มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ โดย              
อัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๑ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปน    
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูปท้ังหลาย        
ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกจักขายตนะ แก         
รสายตนะ โดยอัตถิปจจัย พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปน               
อุตุสมุฏฐานรูป เปนปจจยัแกมหาภตูรูป ๒ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภตู-  
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รูป ๑ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอุตุสมุฏฐานรูป เปนปจจยัแกอุปาทารูปท้ังหลาย    
ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัย          
แกมหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปจจัย มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ               
     [๒๒๔๓] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
อัตถิปจจัย เหมือนกับ นิสสยปจจยัในปฏิจจวาร   
     [๒๒๔๔] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก มหาภูตรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก       
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป โดยอัตถิปจจยั    
พึงใหพิสดาร ตลอดถึงพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย   
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ               
โดยอัตถิปจจยั                
     หัวขอปจจยั ๔ ท่ีเหลือพึงใหพิสดาร เหมือนกับสหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร ไมมี            
แตกตางกนั    
     [๒๒๔๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อัตถิปจจัย   
     มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย            
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓         
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ       
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     ในปฏิสนธิขณะ อาโปธาตุ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป          
ท้ังหลาย ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอาโปธาตุ เปนปจจยัแกอินทรีย และกวฬิงการาหาร     
โดยอัตถิปจจยั พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
     สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อาโปธาตุ เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปน            
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม           
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย อาโปธาตุ    
ฯลฯ กวฬิงการาหาร โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
     หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจยั        
     ท่ีเปน ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก        
กายท่ีเปนอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกาย    
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย    
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     พึงแจกหวัขอปจจัย ๖ ท่ีเหลืออยางนี้ พงึกระทํา สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย          
     [๒๒๔๖] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย     
ท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย   
     [๒๒๔๗] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     คือ ขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏ      
ฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึงกระทํา ตลอดถึงพวกอสัญญสัตว         
     [๒๒๔๘] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 664 
     [๒๒๔๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     ท่ีเปน สหชาต ไดแก ขันธท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย            
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม พึงกระทํา ตลอดถึงพวก         
อสัญญสัตว    
     ท่ีเปน ปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และ   
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย             
     พึงแจกหวัขอปจจัยท่ีเหลือ    
     [๒๒๕๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ       
โดยอัตถิปจจยั                
     [๒๒๕๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอัตถิปจจัย    
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ไดแก รูปายตนะ และจักขายตนะ และจักขุ   
วิญญาณ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ โดยอัตถิปจจัย   
     นัตถิปจจัย และ วิคตปจจยั เหมือนกับ อนันตรปจจยั อวิคตปจจยั เหมือนกับ              
อัตถิปจจัย   
     [๒๒๕๒] ในเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๗     
     ในอารัมมณปจจยั                          มี  "   ๓     
     ในอธิปติปจจัย                            มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                           มี  "   ๑     
     ในสมนันตรปจจัย                          มี  "   ๑      
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     ในสหชาตปจจัย                           มีวาระ ๒๑      
     ในอัญญมัญญปจจัย                          มี  "   ๖    
     ในนิสสยปจจัย                            มี  "  ๒๑     
     ในอุปนิสสยปจจยั                          มี  "   ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "   ๖     
     ในปจฉาชาตปจจัย                         มี  "   ๗     
     ในอาเสวนปจจัย                          มี  "   ๑      
     ในกัมมปจจัย                             มี  "   ๗     
     ในวิปากปจจัย                            มี  "   ๗     
     ในอาหารปจจัย                           มี  "   ๗      
     ในอินทริยปจจัย                           มี  "   ๙    
     ในฌานปจจัย                             มี  "   ๗      
     ในมัคคปจจัย                             มี  "   ๗     
     ในสัมปยุตตปจจัย                          มี  "   ๑    
     ในวิปปยุตตปจจัย                          มี  "   ๘    
     ในอัตถิปจจัย                             มี  "  ๒๕    
     ในนัตถิปจจัย                             มี  "   ๑    
     ในวิคตปจจัย                             มี  "   ๑     
     ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๒๕     
     [๒๒๕๓] ในอธิปติปจจยั     กับเหตุปจจัย       มีวาระ  ๗    
     ในสหชาตปจจัย           กบั  ฯลฯ         มี  "   ๗     
     ในอัญญมัญญปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑    
     ในนิสสยปจจัย            กบั  ฯลฯ         มี  "   ๗     
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     ในวิปากปจจัย            กบั  ฯลฯ         มีวาระ  ๗    
     ในอินทริยปจจัย           กบั  ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในมัคคปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๑    
     ในวิปปยุตตปจจัย          กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอัตถิปจจัย             กับ  ฯลฯ         มี  "   ๗    
     ในอวิคตปจจัย            กบั  ฯลฯ         มี  "   ๗    
     [๒๒๕๔] ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจยั อัตถิปจจัย และอวิคตปจจยั กับเหตุปจจัย            
มีวาระ ๗    
     ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวคิตปจจัย กับ              
เหตุปจจยั มีวาระ ๗           
     ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย สัมปยุตตปจจยั อัตถิปจจัย และ              
อวิคตปจจยั กบัเหตุปจจยั มีวาระ ๑    
     ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุ          
ปจจัย มีวาระ ๗               
     ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย  อัตถิปจจยั และอวิคตปจจัย กับเหตุ           
ปจจัย มีวาระ ๗              
     ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจยั อัตถิปจจัย และ   
อวิคตปจจยั กบัเหตุปจจยั มีวาระ ๑    
     ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจยั สัมปยตุตปจจัย   
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๑           
     ในสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจยั และอวิคต           
ปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๗    
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     ในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจยั วิปปยตุตปจจัย   
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย กับเหตุปจจัย มีวาระ ๑           
                    พึงนับคณวารท้ังหมดอยางนี้              
                          อนุโลม จบ    
     [๒๒๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรมโดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย    
     [๒๒๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนสัปปฏิฆธรรม โดย    
สหชาตปจจัย   
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั   
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปจจัย                
เปนปจจยัโดย สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดย ปุเรชาตปจจยั        
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย          
     [๒๒๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนทัิสสนอัปปฏิฆธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย สหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจยั           
โดย ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปน              
ปจจัยโดย อาหารปจจยั เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั       
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     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั   
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย           
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั   
เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย           
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมม              
ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมม              
ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย กัมมปจจยั เปนปจจัยโดย อาหารปจจยั            
เปนปจจยัโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
 อัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย กัมม              
ปจจัย เปนปจจัยโดย อาหารปจจัย เปนปจจัยโดย อินทริยปจจยั    
     อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาต                
ปจจัย เปนปจจัยโดย กัมมปจจัย เปนปจจยัโดย อาหารปจจัย เปนปจจยัโดย อินทริย         
ปจจัย    
     [๒๒๕๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ       
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     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต    
     [๒๒๕๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสน    
อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ              
     มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต    
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย          
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย          
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย          
     อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกสนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม  โดยสหชาตปจจัย                
     [๒๒๖๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแก    
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ       
     มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต    
     [๒๒๖๑] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม และอนิทัสสน    
สัปปฏิฆธรรม เปนปจจยัแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดย                
ปุเรชาตปจจัย   
     [๒๒๖๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั                         มีวาระ ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                      มี  "  ๒๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                        มี  "  ๒๕     
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            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย                       มีวาระ ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                      มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย                       มี  "  ๑๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๒๔                
            ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย                        มี  "   ๙   
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                      มี  "  ๒๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๒๒   
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                      มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย                         มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปากปจจยั                        มี  "  ๒๔   
            ในปจจัยท่ีไมใชอาหารปจจัย                       มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชอินทริยปจจยั                       มี  "  ๒๓                
            ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั                         มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชมัคคปจจัย                         มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                      มี  "  ๒๔                
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                      มี  "  ๒๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย                         มี  "   ๙                
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย                         มี  "  ๒๕                
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย                         มี  "  ๒๕   
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย                        มี  "   ๙   
     [๒๒๖๓] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย                   กับปจจยัท่ีไมใช           
เหตุปจจยั มีวาระ ๒๒ มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน     
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๙         
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     [๒๒๖๔] ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัยและปจจัยท่ีไม     
ใชอารัมมณปจจัย มีวาระ ๒๒    
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย          กับ ฯลฯ       มีวาระ ๒๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชสหชาตปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "   ๙   
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชนิสสยปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๙                
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑               
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒ ฯลฯ            
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั         กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชอัตถิปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๙               
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๒                
            ในปจจัยท่ีไมใชอวิคตปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๙                
                                                      พึงนับอยางนี้    
                         ปจจนยีะ จบ    
     [๒๒๖๕] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย         กับเหตุปจจัยมีวาระ  ๗   
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย           กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชอนนัตรปจจัย          กับ ฯลฯ       มี  "   ๗            



พระอภิธรรมปฎก เลม ๘ มหาปฏฐานปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 672 
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั         กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         กับ ฯลฯ       มี  "   ๗                
            ในปจจัยท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        กับ ฯลฯ       มี  " ๗ ฯลฯ              
            ในปจจัยท้ังปวง                   กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
            ในปจจัยท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั         กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั         กับ ฯลฯ       มี  "   ๑               
            ในปจจัยท่ีไมใชนัตถิปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
            ในปจจัยท่ีไมใชวิคตปจจัย            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗                
     [๒๒๖๖] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย     กับเหตปุจจัย  สหชาตปจจัย   
     นิสสยปจจยั อัตถิปจจัย อวิคตปจจยั                         มีวาระ  ๗                
     ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 กับ ฯลฯ       มี  "   ๗                
     ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                กับ ฯลฯ       มี  "   ๗                
     ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
     แมในท่ีนี้ ฯลฯ          
     ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๗               
     ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจัย                กับ ฯลฯ       มี  "   ๑               
     ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   กับ ฯลฯ       มี  "   ๗               
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั    
     [๒๒๖๗] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย       
     นิสสยปจจยั อัตถิปจจัย อวิคตปจจยั มีวาระ ๑       
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     ในปจจยัท้ังปวง                          กับ ฯลฯ       มีวาระ  ๑    
     ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจยั                   กับ ฯลฯ       มี  "   ๑                
     พึงนับอยางนี้           
                      อนุโลมปจจนยีะ จบ    
     [๒๒๖๘] ในอารัมมณปจจัย          กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย   มีวาระ  ๓             
     ในอธิปติปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "   ๙    
     ในอนันตรปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในสมนันตรปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในสหชาตปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑    
     ในอัญญมัญญปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๖    
     ในนิสสยปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๑    
     ในอุปนิสสยปจจยั                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๓    
     ในปุเรชาตปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๖    
     ในปจฉาชาตปจจัย                        กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในอาเสวนปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในกัมมปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในวิปากปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในอาหารปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในอินทริยปจจัย                          กับ ฯลฯ       มี  "   ๙    
     ในฌานปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในมัคคปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๗    
     ในสัมปยุตตปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๑     
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     ในวิปปยุตตปจจัย                         กับ ฯลฯ       มี  "   ๘    
     ในอัตถิปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๕    
     ในนัตถิปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในวิคตปจจัย                            กับ ฯลฯ       มี  "   ๑    
     ในอวิคตปจจัย                           กับ ฯลฯ       มี  "  ๒๕    
                                                      พึงนับอยางนี้    
                       ปจจนยีานุโลม จบ    
                         ปญหาวาร จบ    
                  สนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ ท่ี ๒๒ จบ           
                  อนุโลมติกปฏฐาน ภาคปลาย จบ                
                      ---------------    


