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                         พระอภิธรรมปฎก    
                         เลม ๑๐   
                   ปฏฐานปกรณ ภาค ๔      
    ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                       สารัมมณทุกะ   
                        ปฏิจจวาร    
  [๑] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ขันธ ๒ ฯลฯ ใน        
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
  อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ใน    
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม เกิดข้ึน     
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
  อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย เกดิข้ึน       
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  สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
    สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั      
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวตัถุ กฏัตตารูป   
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย     
  สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ      
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
    [๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.                
    สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวตัถุ.    
    สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย            
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ      
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๓] ในเหตุปจจัย                    มีวาระ  ๙      
       ในอารัมมณปจจยั                 มี "      ๓      
       ในอธิปติปจจัย                   มี "      ๕      
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       ในอนันตรปจจัย                  มีวาระ   ๓       
       ในสมนันตรปจจัย                 มี "     ๓       
       ในสหชาตปจจัย                  มี "     ๙        
       ในอัญญมัญญปจจัย                 มี "     ๖      
       ในนิสสยปจจัย                   มี "     ๙       
       ในอุปนิสสยปจจัย                 มี "     ๓      
       ในปุเรชาตปจจัย                 มี "     ๑       
       ในอาเสวนปจจยั                 มี "     ๑        
       ในกัมมปจจัย                    มี "     ๙       
       ในวิปากปจจัย                   มี "     ๙       
       ในอาหารปจจัย                  มี "     ๙        
       ในอินทริยปจจยั                  มี "     ๙      
       ในฌานปจจัย                    มี "     ๙        
       ในมัคคปจจัย                    มี "     ๙       
       ในสัมปยตุตปจจัย                 มี "     ๓      
       ในวิปปยตุตปจจัย                 มี "     ๙      
       ในอัตถิปจจัย                    มี "     ๙      
       ในนัตถิปจจัย                    มี "     ๓      
       ในวิคตปจจัย                    มี "     ๓       
       ในอวิคตปจจัย                   มี "     ๙       
   [๔] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ             
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย   
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.     
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   อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
อเหตุกปฏิสนธิ.             
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ซ่ึงเปน     
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.   
  อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.   
   สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.              
    สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ ในอเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ     
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
  สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวตัถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย อเหตุกปฏิสนธิขณะ.   
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน      
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และ         
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูป                   
ท้ังหลาย.          
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  [๕] อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั                 
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
    อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
    คือ ตลอดจนถึงอสัญญสัตว.   
  อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ         
อารัมมณปจจยั              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ปฏิสนธิ ฯลฯ.               
  [๖] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ   ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจยั             มี "     ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี "     ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี "     ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี "     ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี "     ๒   
       ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี "     ๕   
       ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย            มี "     ๑   
       ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั            มี "     ๑   
       ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี "     ๒   
       ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี "     ๙   
       ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี "     ๓    
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       ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มีวาระ   ๒   
       ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี "     ๓   
       ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี "     ๓   
   [๗] ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                   
       กับเหตุปจจัย                       มี "     ๓    
       ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    
       กับ ฯลฯ                          มี "     ๙.     
                          ฯลฯ   
  [๘] ในอารัมมณปจจยั    
      กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั              มี "     ๓   
       ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ              มี "     ๙ ฯลฯ.   
       ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ                มี "     ๙    
       ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ               มี "     ๙    
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร              
                        ปจจยวาร   
  [๙] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย         
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย.                  
  สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
   สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
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    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.    
  สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
    อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ปฏิสนธิ.                   
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน      
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ       
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.        
    [๑๐] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.    
    สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลาย       
ท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.                
   สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย            
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวตัถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.    
  [๑๑] ในเหตุปจจัย           มีวาระ   ๙               
        ในอารัมมณปจจยั        มี "     ๓               
        ในอธิปติปจจัย          มี "     ๙              
        ในอนันตรปจจัย         มี "     ๓               
        ในสมนนัตรปจจัย        มี "     ๓                
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        ในสหชาตปจจัย         มีวาระ   ๙                
        ในอัญญมัญญปจจัย        มี "     ๖              
        ในนิสสยปจจัย          มี "     ๙               
        ในอุปนิสสยปจจัย        มี "     ๓              
        ในปุเรชาตปจจัย        มี "     ๓               
        ในอาเสวนปจจยั        มี "     ๓                
        ในกัมมปจจัย           มี "     ๙               
        ในวิปากปจจัย          มี "     ๙               
        ในอาหารปจจัย         มี "     ๙                
        ในอินทริยปจจยั         มี "     ๙              
        ในฌานปจจัย           มี "     ๙                
        ในมัคคปจจัย           มี "     ๙               
        ในสัมปยตุตปจจัย        มี "     ๓              
        ในวิปปยตุตปจจัย        มี "     ๙              
        ในอัตถิปจจัย           มี "     ๙              
        ในนัตถิปจจัย           มี "     ๓              
        ในวิคตปจจัย           มี "     ๓               
        ในอวิคตปจจัย          มี "     ๙.              
   [๑๒] สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.   
   สารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปน    
สารัมมณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ             
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   ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.        
    สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.    
  สารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวตัถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ ฯลฯ.    
  อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ปฏิสนธิ.                   
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เกดิข้ึน      
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ       
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                 
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                   
กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ฯลฯ.                 
    [๑๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย        มีวาระ   ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มี "     ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย     มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจยั     มี "     ๓     
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        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มีวาระ   ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มี "     ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มี "     ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย        มี "     ๔    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย       มี "     ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย      มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั      มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย        มี "     ๔    
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย        มี "     ๙    
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย     มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย      มี "     ๒    
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย        มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        มี "     ๓.    
   [๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  
        กับเหตุปจจัย                 มี "     ๓        
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   
        กับ ฯลฯ                    มี "     ๙           
                          ฯลฯ   
  [๑๕] ในอารัมมณปจจยั กบัปจจัย   
       ท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ   ๓     
        ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ        มี "     ๓        
        ในสมนนัตรปจจัย กับ ฯลฯ       มี "     ๓        
        ในสหชาตปจจัย กับ ฯลฯ        มี "     ๙.        
                          ฯลฯ   
       ในมัคคปจจัย  กับ ฯลฯ         มี "     ๓        
        ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ         มี "     ๙.       
                นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.           
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                        สังสัฏฐวาร   
   [๑๖] สารัมมณธรรม คลุกเคลากับสารัมมณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                   
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ               
๒ ฯลฯ   
  [๑๗] ในเหตปุจจัย                 มีวาระ   ๑         
        ในอารัมมณปจจยั              มี "     ๑         
        ในอธิปติปจจัย                มี "     ๑        
        ในปจจยัท้ังปวง               มี "     ๑        
        ในอวิคตปจจัย                มี "     ๑         
   [๑๘] สารัมมณธรรม คลุกเคลากับสารัมมณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั.            
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม ซ่ึงเปนเหตุกขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ               
คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ.                 
    [๑๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย        มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย     มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย    มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั     มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย        มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย       มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย        มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย        มีวาระ    ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย     มีวาระ    ๑    
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๒๐] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือสารัมมณเหตุท้ังหลาย เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.     
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    สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ สารัมมณเหตุท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั   
ปฏิสนธิ.                   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยเหตุปจจยั                  
    คือ สารัมมณเหตุท้ังหลาย เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                   
โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.     
  [๒๑] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ                   
   บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรม                   
นั้น ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน กุศลธรรมท่ีตนอบรมแลวในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ พระอริยะท้ังหลาย                 
พิจารณาโคตรภู โวทาน        
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณากิเลสท้ังหลายท่ี   
ละแลว พจิารณากิเลสท่ีขมแลว   
  บุคคลรูซ่ึงกิเลสท้ังหลายท่ีเคยกําเริบแลวในกาลกอน    
   บุคคลพิจารณาขันธท้ังหลายท่ีเปนสารัมมณธรรม โดยเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส    
เกิดข้ึน                   
  บุคคลรูจิตของบุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยสารัมมณจิต ดวยเจโตปริยญาณ    
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ          
   อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ      
   สารัมมณขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ        
                      แกเจโตปริยญาณ    
                      แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ           
                      แกยถากัมมุปคญาณ                  
                      แกอนาคตังสญาณ    
                      แกอาวัชชนะ   
      โดยอารัมมณปจจยั.    
  อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
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   คือพระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน    
   นิพาน เปนปจจัยแกโคตรภู   
                     แกโวทาน   
                     แกมรรค   
                     แกผล   
                     แกอาวัชชนะ   
      โดยอารัมมณปจจยั    
  บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน          
    บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียง ดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ                
    อนารัมมณขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ       
                      แกเจโตปริยญาณ    
                      แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ           
                      แกยถากัมมุปคญาณ                  
                      แกอนาคตังสญาณ    
                      แกอาวัชชนะ   
      โดยอารัมมณปจจยั.    
  [๒๒] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณากุศลธรรม    
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทํากุศลธรรมนั้นใหเปน              
อารมณอยางหนักแนน ราคะยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิยอมเกิดข้ึน ฯลฯ   
   กุศลธรรมท่ีอบรมแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ทําฌานใหเปนอารมณอยาง     
หนักแนน ฯลฯ               
  พระอริยะท้ังหลายที่ออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ     
ทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
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  บุคคลทําสารัมมณขันธท้ังหลาย ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวยอมยินดี ยอมเพลิด                  
เพลิน เพราะทําสารัมมณขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน ฯลฯ    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย                 
โดยอธิปติปจจัย.           
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกสารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน                  
รูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม    
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก สารัมมณอธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ               
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณ                 
อยางหนกัแนน แลวพจิารณา    
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย                   
    บุคคลทําจักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด                  
เพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน ฯลฯ   
    [๒๓] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ สารัมมณธรรมท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั.             
    เปนปจจยั โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย มี ๗ นัยเหมือนกับ     
สหชาตปจจัย ในปฏิจจวาร     
  เปนปจจยั โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกบัอัญญมัญญปจจัยในปฏิจจวารมี ๖ นัย     
เปนปจจยัโดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย เหมือนกับนิสสยปจจยัในปฏิจจวาร.   
   [๒๔] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั   
   มี ๓ อยางคือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวยอมใหทาน กอมานะ   
ถือทิฏฐิ     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 15 
  บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ปญญา ความปรารถนา สุขอันเปนไปทางกาย ทุกขอันเปนไป   
ทางกาย แลวยอมใหทาน ฯลฯ    
  บุคคลยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตวมีชีวิต ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   ศรัทธา ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขอันเปนไปทางกาย ทุกขอันเปนไปทางกาย   
เปนปจจยัแกศรัทธา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขอันเปนไปทางกาย แกทุกขอันเปนไป                  
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.            
   อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยางคือ      
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ                
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู โภชนะ เสนาสนะแลวให    
ทาน ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตวมีชีวิต ทําลายสงฆ           
   ฤดู โภชนะ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขอันเปน     
ไปทางกาย แกทุกขอันเปนไปทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.                 
    [๒๕] อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแกบุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของไมเท่ียง             
ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน         
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ      
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.              
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน    
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกสารัมมณขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย          
    [๒๖] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยปจฉาชาต ปจจัย มี ๑ นัย.             
    [๒๗] สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอาเสวนปจจยั มี ๑ นยั.                 
    [๒๘] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยกัมมปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมม                   
ปจจัย.   
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  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกวบิากขันธท้ังหลาย โดยกัมม                   
ปจจัย.                   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือสหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย   
กัมมปจจยั.                
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกสารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมม    
ปจจัย.                   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยกัมมปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน    
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก สารัมมณเจตนา เปนปจจยัแกวบิากขันธ และกฏัตตารูป   
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  [๒๙] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยวปิากปจจยั มี ๓ นัย.                  
    [๓๐] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย.                  
    อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอาหารปจจยั   
   คือ กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ี โดยอาหารปจจยั.    
   [๓๑] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจยั มี ๓ นัย.                
    อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจยั   
   คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย                 
    อนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจยั   
   คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจยัแกกายวิญญาณ    
โดยอินทริยปจจัย.          
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอินทริยปจจยั               
    คือ จกัขุนทรีย และจักขุวญิญาณ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ               
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย และกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย    
กายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.   
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  [๓๒] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยฌานปจจยั มี ๓ นัย    
    เปนปจจยั โดยมัคคปจจยั มี ๓ นัย    
   เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย.               
   [๓๓] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
   มี ๒ อยางคือ สหชาต ปจฉาชาต   
  อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
   มี ๒ อยางคือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธท้ังหลาย                   
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยั                   
แกกายวิญญาณ โดยวิปปยตุตปจจัย.   
  [๓๔] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยัขันธ ๒ ฯลฯ                  
ปฏิสนธิ.                   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ    
   สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจยั        
เหมือนกับปฏิจจวาร          
  อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว    
   อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกสารัมมณขันธท้ังหลาย                   
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ              
โทมนัสเกิดข้ึน   
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  บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ      
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ      
จักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปน                   
ปจจัยแกสารัมมณขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.             
   สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจยัแก                 
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ   
  ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ และกายายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิ   
ปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ขันธ ๑ ท่ีเปนสารัมมณธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย    
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยอัตถิปจจยั                
    มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก สารัมมณขันธ และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ                   
ฐานรูป โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก สารัมมณขันธ และกพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายนี้    
โดยอัตถิปจจยั             
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก สารัมมณขันธ และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป                  
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.    
  [๓๕] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ   ๓        
        ในอารัมมณปจจยั               มี "     ๒        
        ในอธิปติปจจัย                 มี "     ๔       
        ในอนันตรปจจัย                มี "     ๑        
        ในสมนนัตรปจจัย               มี "     ๑        
        ในสหชาตปจจัย                มี "     ๗         
        ในอัญญมัญญปจจัย               มี "     ๖       
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        ในนิสสยปจจัย                 มีวาระ   ๗        
        ในอุปนิสสยปจจัย               มี "     ๒       
        ในปุเรชาตปจจัย               มี "     ๑        
        ในปจฉาชาตปจจัย              มี "     ๑        
        ในอาเสวนปจจยั               มี "     ๑         
        ในกัมมปจจัย                  มี "     ๓        
        ในวิปากปจจัย                 มี "     ๓        
        ในอาหารปจจัย                มี "     ๔         
        ในอินทริยปจจยั                มี "     ๖       
        ในฌานปจจัย                  มี "     ๓         
        ในมัคคปจจัย                  มี "     ๓        
        ในสัมปยตุตปจจัย               มี "     ๑       
        ในวิปปยตุตปจจัย               มี "     ๒       
        ในอัตถิปจจัย                  มี "     ๗       
        ในนัตถิปจจัย                  มี "     ๑       
        ในวิคตปจจัย                  มี "     ๑        
        ในอวิคตปจจัย                 มี "     ๗        
   [๓๖] สารัมมณธรรม เปนปจจัยแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
   สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉา   
ชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
  สารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรมโดยสหชาตปจจยั         
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.    
  อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดย        
อาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.                   
   อนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาต-   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.    
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   สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจยัแกสารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจยั        
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.   
  สารัมมณธรรม และอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอนารัมมณธรรม โดยสหชาตปจจยั       
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.         
    [๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ   ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั      มี "     ๗ ฯลฯ   
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย      มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย       มี "     ๖    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี "     ๖    
        ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย        มี "     ๖    
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     มี "     ๗ ฯลฯ   
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย         มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย      มี "     ๖    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย         มี "     ๔    
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย         มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย         มี "     ๗    
        ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย        มี "     ๔    
   [๓๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  
        กับเหตุปจจัย                  มี "     ๓       
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   
        กับ ฯลฯ                     มี "   ฯลฯ          
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                  
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๓          
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                 
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๑          
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๓ ฯลฯ      
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        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย    
        กับ ฯลฯ                     มีวาระ   ๓          
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๑          
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                 
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๑          
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๓          
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย         มี "        
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๓.         
   [๓๙] ในอารัมมณปจจยั    
       กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มี "     ๒    
        ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ          มี "     ๔      
        ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ         มี "     ๑       
                   พงึกระทําอนุโลมมาติกา.                
        ในอวิคตปจจัย    
       กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ   ๗.   
                     สารัมมณทุกะ จบ.    
                         จิตตทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๔๐] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                   
    คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.        
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป อาศัยจิต.    
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตเกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป              
อาศัยขันธ ๒               
      ในปฏิสนธิขณะ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ           
        มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ                 
       ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยัคือ จติ อาศัยขันธ    
        ท้ังหลายที่ไมใชจิต   
      ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต    
       ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.                 
       ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตเกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
      คือ ขันธ ๒ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ         
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๑ จติ                
และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒    
      ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
       ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิตเกดิข้ึน เพราะเหตุ                 
ปจจัย    
      ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ          
        ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต     
ขันธ ๒ ฯลฯ                
      ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่ไมใชจติ อาศัยจิต และหทัยวัตถุ    
    [๔๑] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย               
        คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
       ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย              
        คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
       ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.       
       ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั        
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        คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต           
       ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใช จิต    
       ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ                  
       ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตเกดิข้ึนเพราะอารัมมณ               
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ                   
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิตและจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ.   
   [๔๒] ในเหตุปจจัย           มีวาระ   ๕               
        ในอารัมมณปจจยั        มี "     ๕               
        ในอธิปติปจจัย          มี "     ๕              
        ในอนันตรปจจัย         มี "     ๕               
        ในสมนนัตรปจจัย        มี "     ๕               
        ในสหชาตปจจัย         มี "     ๕                
        ในอัญญมัญญปจจัย        มี "     ๕              
        ในนิสสยปจจัย          มี "     ๕               
        ในอุปนิสสยปจจัย        มี "     ๕              
        ในปุเรชาตปจจัย        มี "     ๕               
        ในอาเสวนปจจยั        มี "     ๕                
        ในกัมมปจจัย           มี "     ๕               
        ในวิปากปจจยั          มี "     ๕               
        ในอาหารปจจัย         มี "     ๕    
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        ในอินทริยปจจยั         มีวาระ   ๕              
        ในฌานปจจัย           มี "     ๕                
        ในมัคคปจจัย           มี "     ๕               
        ในสัมปยตุตปจจัย        มี "     ๕              
        ในวิปยุตตปจจัย         มี "     ๕              
        ในอัตถิปจจัย           มี "     ๕              
        ในนัตถิปจจัย           มี "     ๕              
        ในวิคตปจจัย           มี "     ๕               
        ในอวิคตปจจัย          มี "     ๕               
   [๔๓] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิตเกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย             
    คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตกุจติ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวย                 
อุทธัจจะ อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตเกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวย    
อุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.                   
    ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตเกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                  
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยหทัยวตัถุ.               
   ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
    คือ ขันธ ๒ จิตและจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.    
    ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมเปนจิต เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
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    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ    
จิต ขันธ ๒ ฯลฯ            
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต   
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท่ีไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวย    
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และ               
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย.     
  [๔๔] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั         
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ.                 
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย            
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.        
    ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ           
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป        
อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย กฏัตตารูป         
อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
  [๔๕] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปปจจัย มี ๕ นัย.   
    ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.    
    [๔๖] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย         
    คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต               
    ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป อาศัยจติ.    
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย            
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจติ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.     
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   ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั              
    คือ ในอรูปภูมิ จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต    
   ในปฏิสนธิขณะ จติ หทัยวตัถุ.   
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต           
ปจจัย    
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต          
ปจจัย    
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จติต   
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต และจิต จติตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย                   
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ   
กฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย กฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย.     
    ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจยั ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั.    
   [๔๗] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย            
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.   
  ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย               
    คือ สัมมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน    
รูป ฯลฯ. อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
  ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย   
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต และจิต.   
                          ฯลฯ   
  [๔๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย         มีวาระ   ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี "     ๕     
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        ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย       มีวาระ   ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย         มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย        มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย       มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั       มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย         มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย         มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปปยุตตปจจยั     มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย       มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย         มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย         มี "     ๓.    
   [๔๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  
        กับเหตุปจจัย                  มีวาระ   ๓       
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๕.         
                          ฯลฯ   
  [๕๐] ในอารัมมณปจจยั    
       กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ   ๕    
        ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ         มี "     ๕       
        ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ         มี "     ๕       
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        ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ           มีวาระ   ๓       
        ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ          มี "     ๕.      
        สหชาตวาร เหมือนกับ ปฏิจจวาร.    
   [๕๑] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ.    
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ    
ตลอดถึงมหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจติ อาศัยหทยัวตัถุ.   
   ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต จติ อาศัยหทัยวัตถุ   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต      
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยหทัยวัตถุ.    
   ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๒ จติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิต    
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ                   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จติ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต            
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิตและหทัยวัตถุ            
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ   
๒ ฯลฯ   
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต อาศัยจิตและหทัยวัตถุ.    
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   [๕๒] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย มี ๑ นัย                 
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั                  
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต อาศัยหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคต    
ดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ    
ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต อาศัยหทัยวัตถุ.                 
   ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต จติ อาศัยหทัยวัตถุ   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต      
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ       
อาศัยกายายตนะ.             
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตและสัมปยุตต   
ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ   
  ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จักขุวิญญาณ       
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัย    
กายายตนะ.                  
  ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ี   
ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวตัถุ   
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลาย    
ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวญิญาณ กายายตนะ ฯลฯ.   
                           ฯลฯ    
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  [๕๓] ในเหตุปจจัย            มีวาระ   ๕              
        ในอารัมมณปจจยั         มี "     ๕              
        ในอธิปติปจจัย           มี "     ๕             
        ในปจจยัท้ังปวง          มี "     ๕             
        ในอวิคตปจจัย           มี "     ๕.             
   [๕๔] ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย            
    คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอเหตกุจติ    
   ในอเหตุปฏิสนธิขณะ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย     
จิตท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.            
   ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ    
อาศัยจักขายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายที่    
ไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ             
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.               
    ธรรมท่ีเปนจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                 
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ จติ อาศัยหทัยวตัถุ อเหตุก              
ปฏิสนธิ ฯลฯ               
  ในเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทยัวัตถุ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัย      
กายายตนะ ฯลฯ               
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ              
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๒ จติและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตและสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ อเหตุกปฏิสนธิ ฯลฯ                 
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ อาศัย        
จักขายตนะ ฯลฯ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ    
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  ธรรมท่ีไมใชจิต อาศัยธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ และจิต                 
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต อาศัยจิต และหทยัวัตถุ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ                
ท้ังหลายท่ีไมใชจิต อาศัยจิต และหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัย               
จักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ                
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.    
                           ฯลฯ   
  [๕๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย         มีวาระ   ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย       มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย         มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย        มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย       มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั       มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย         มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย         มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย      มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย      มี "     ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย         มี "     ๓     
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        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย         มีวาระ   ๓    
   [๕๖] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  
        กับเหตุปจจัย                  มีวาระ   ๓       
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   
        กับ ฯลฯ                     มี "     ๕.         
   [๕๗] ในอารัมมณปจจยั    
       กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ   ๕    
        ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ         มี "     ๕       
        ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ         มี "     ๕      
        ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ           มี "     ๓       
        ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ          มี "     ๕.      
        นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจาร.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๕๘] ธรรมท่ีไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
   ธรรมท่ีไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๑ คลุกเคลากับขันธ ๒ ปฏิสนธิ.    
    ธรรมท่ีเปนจิต คลุกเคลากบัธรรมท่ีไมใชจิต เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
    คือ จิตคลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต ปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะเหตุ            
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.            
    ธรรมท่ีไมใชจิต คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต เกดิข้ึน เพราะเหตุ            
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.            
                           ฯลฯ    
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  [๕๙] ในเหตุปจจัย                  มีวาระ     ๕      
        ในอารัมมณปจจยั               มี "       ๕      
        ในอธิปติปจจัย                 มี "       ๕     
        ในปจจยัท้ังปวง                มี "       ๕     
        ในอวิคตปจจัย                 มี "       ๕.     
                          ฯลฯ   
  [๖๐] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ     ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย        มี "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย      มี "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย     มี "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั      มี "       ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย         มี "       ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย        มี "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย         มี "       ๕    
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย         มี "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย      มี "       ๕.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้ท้ังหมด.                
                         ปญหาวาร   
  [๖๑] ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยเหตุปจจยั                   
         คือ เหตุธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป          
         ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ         
        ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยเหตุปจจัย    
         คือ เหตุธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกจิต โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.               
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยเหตุปจจยั      
    คือ เหตุธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.    
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  [๖๒] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจยั    
         คือ จิต ปรารภจิต เกดิข้ึน.   
                       พึงกระทํามูล.    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต ปรารภจิต เกดิข้ึน.         
                       พึงกระทํามูล.    
   จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ปรารภจิต เกิดข้ึน.      
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจยั    
    คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น ยอม   
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน          
    กุศลธรรมท่ีตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว พจิารณาซ่ึงฌาน ฯลฯ               
    พระอริยะท้ังหลาย ออกจากมรรคแลว พจิารณามรรค พิจารณาผล พจิารณานิพพาน                 
    นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชจิต พจิารณากิเลสท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลส         
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนในกาลกอน   
  บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูป ดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียง                
ดวยธรรมท่ีไมใชจิต ดวยเจโตปริยญาณ   
   อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ               
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ         
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ    
นิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.           
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจยั   
   มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ท่ีวาบุคคลใหทาน ฯลฯ ไมมีแตกตางกัน.                 
ขอท่ีตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแก   
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กายวิญญาณ. ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ           
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย    
    มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน ท่ีวาบุคคลใหทาน ฯลฯ ไมมีแตกตางกัน.                 
ขอท่ีตางกันมีแตวา รูปายตนะเปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพ             
พายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปน              
ปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.    
   ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจัย     
    คือ จิต ปรารภจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย มี ๓ นยั.    
   [๖๓] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอธิปติปจจัย    
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว                  
เกิดข้ึน.                  
  ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอธิปติปจจัยมี ๒ อยาง คือ อารัมมณา           
ธิปติ สหชาตาธิปติ.        
  ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต ทําจิตใหเปนอารมณอยางหนัก              
แนนแลว เกิดข้ึน          
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก จิตตาธิปติธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอธิปติปจจัย      
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ทําจิตให    
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดข้ึน.    
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอธิปติปจจัย   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทํากุศล    
ธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดยีอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา              
กุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน ฯลฯ     
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    กุศลธรรมท่ีตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พจิารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ กระทําให      
เปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ   
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย                   
    บุคคลกระทําจกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชจิต ใหเปนอารมณอยางหนัก             
แนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก              
แนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน ฯลฯ   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ                
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอธิปติปจจัย   
   คําอธิบายท้ังสองอยางนี้ เหมือนกับคําอธิบายตามบาลีตอนตน ไมมีแตกตางกัน พึง    
กระทําอารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.   
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอธิปติปจจัย      
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ แมท้ัง ๓ นัย ธรรมท่ีพึงทําใหเปนอารมณอยางหนัก                
แนน ก็เปนอารัมมณาธิปติอยางเดยีว.   
  [๖๔] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอนันตรปจจยั    
    คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.                   
    ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอนันตรปจจัย   
   คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใชจติท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตร              
ปจจัย จิตเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.          
   ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอนันตรปจจยั      
    คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย                  
อนันตรปจจยั.              
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอนันตรปจจัย   
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจติท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดย   
อนันตรปจจยั       
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  ขอความท่ีจะยกมาอธิบายบทท้ังสองนี้โดยบริบูรณ เหมือนกับขอความตามบาลีท่ีมีอยู                 
ขางตน.                   
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอนันตรปจจยั      
    คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ   
โดยอนันตรปจจัย.           
                      พึงถามถึงมูล    
   จิตท่ีเกิดกอนๆ  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตท่ี            
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั จิต และสัมปยตุตขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย   
อนันตรปจจยั.              
                      พึงถามถึงมูล    
   จิตท่ีเกิดกอนๆ  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เปนปจจยัแกจิตท่ีเกดิหลังๆ และ    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั.    
   เปนปจจยั โดยสมนันตรปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับ    
ปฏิจจวาร                   
  เปนปจจยั โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร   
   เปนปจจยั โดยนิสสยปจจยั มี ๕ นยั เหมือนกับปจจยวาร    
   [๖๕] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอุปนิสสยปจจยั                   
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิตเปนปจจัยแกจติ โดยอุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย.       
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาใหทาน ฯลฯ กอมานะ ยึดถือ                   
ทิฏฐิ   
  เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ และเสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ เปนปจจัยแกมรรค แกผลสมาบัติ   
โดยอุปนิสสยปจจัย.      
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  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอุปนิสสยปจจัย   
    ขอความท่ีจะยกมาอธิบายบทท้ังสองนี้ใหสมบูรณ เหมือนกับขอความตามบาลี ท่ีมีอยู                 
ขางตน ไมมีแตกตางกัน.    
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอุปนิสสยปจจยั    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติ    
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.   
  [๖๖] ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยปุเรชาตปจจยั                
    มีอยาง ๒ คือ อารัมมณะปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน                   
ของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ   
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุ               
วิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใชจติ โดยปุเรชาตปจจัย.    
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยั แกธรรมท่ีเปนจิต โดยปุเรชาตปจจัย   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.     
  ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ 
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.              
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ     
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยปุเรชาตปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต          
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   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของ                 
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ         
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ                 
ท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย กายายตนะเปนปจจยัแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                   
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.    
    [๖๗] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.            
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.               
    ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ   
    [๖๘] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นัย.           
    [๖๙] ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยกัมมปจจยั                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาที่ไมใชจิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตต               
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกวบิากขันธท้ังหลาย และ                   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกจิต โดยกัมมปจจัย.               
    ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชจติ เปนปจจยัแกวิบากจิต โดยกัมมปจจยั.       
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยกัมมปจจยั      
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิต                   
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.     
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   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชจติ เปนปจจยัแกวิบากขันธท้ังหลาย และจิต                
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๗๐] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยวิปากปจจยั มี ๕ นัย เปน                 
ปจจัยโดยอาหารปจจัย มี ๕ นัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย มี ๕ นัย.   
   [๗๑] ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยฌานปจจยั มี ๓ นัย เปน                 
ปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจยั มี ๕ นยั.   
   [๗๒] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจยั    
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป โดยวิปปยุตต          
ปจจัย    
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั                
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.    
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ             
กายายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ               
ท้ังหลายท่ีไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจยั.                   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเกิดกอน                
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยวิปปยตุตปจจัย   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ โดยวิปปยุตตปจจยั.      
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยั                   
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติ โดยวิปปยุตตปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมที่ไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  และสัมปยุตตขันธ    
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปน   
ปจจัยแกจติ และวิปปยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.    
   ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
                         ฯลฯ   
  [๗๓] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาตไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกจิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ                 
ขันธท่ีไมใชจติ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยอัตถิปจจัย.            
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ      
เหมือนกับปุเรชาต ฯลฯ.      
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอัตถิปจจัย     
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกขันธ ๒ และจิต และจิตต                  
สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจยั    
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธไมใชจิต ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.    
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เหมือนกบัปุเรชาต ฯลฯ.     
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    ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอัตถิปจจยั     
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชจิตและจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตต                   
สมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.                   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตและหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิต โดย                 
อัตถิปจจัย แมในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ฯลฯ.                  
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป    
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตและมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูป    
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกดิกอน              
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกพฬิงการาหาร เปนปจจยั                  
แกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย               
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   [๗๔] ในเหตุปจจัย           มีวาระ   ๓               
        ในอารัมมณปจจยั        มี "     ๙               
        ในอธิปติปจจัย          มี "     ๙              
        ในอนันตรปจจัย         มี "     ๙               
        ในสมนนัตรปจจัย        มี "     ๙               
        ในสหชาตปจจัย         มี "     ๕                
        ในอัญญมัญญปจจัย        มี "     ๕              
        ในนิสสยปจจัย          มี "     ๕               
        ในอุปนิสสยปจจัย        มี "     ๙              
        ในปุเรชาตปจจัย        มี "     ๓             



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 43 
        ในปจฉาชาตปจจัย       มีวาระ   ๓               
        ในอาเสวนปจจยั        มี "     ๙                
        ในกัมมปจจัย           มี "     ๓               
        ในวิปากปจจัย          มี "     ๕               
        ในอาหารปจจัย         มี "     ๕                
        ในอินทริยปจจยั         มี "     ๕              
        ในฌานปจจัย           มี "     ๓                
        ในมัคคปจจัย           มี "     ๓               
        ในสัมปยตุตปจจัย        มี "     ๕              
        ในวิปปยตุตปจจัย        มี "     ๕              
        ในอัตถิปจจัย           มี "     ๕              
        ในนัตถิปจจัย           มี "     ๙              
        ในวิคตปจจัย           มี "     ๙               
        ในอวิคตปจจัย          มี "     ๕.              
   [๗๕] ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย    
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย โดย                   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.    
    ธรรมท่ีเปนจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย                
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย                  
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
    ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมม-               
ปจจัย.                    
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  ธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย              
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.       
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนจิต โดยอารัมมณปจจยั                
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.   
  ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิต โดยอารัมมณปจจัย              
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.        
    ธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนจิต และธรรมท่ีไมใชจิต             
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.             
   [๗๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย                มีวาระ   ๙   
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี "     ๙   
        ในปจจยัท้ังปวง                       มี "     ๙   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี "     ๙.   
   [๗๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  
        กับเหตุปจจัย                         มีวาระ   ๓ ฯลฯ   
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตร   
       ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญ   
        ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๑    
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสย   
        ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๓    
        ในปจจยัท้ังปวงกับ ฯลฯ                 มี "     ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคค   
       ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุต-   
        ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๑     
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        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุต   
        ปจจัยกับ ฯลฯ                        มีวาระ   ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิ   
       ปจจัยกับ ฯลฯ                        มี "     ๓    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัยกับ ฯลฯ          มี "     ๓.   
   [๗๘] ในอารัมมณปจจยั กบัปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั   มี "     ๙   
         ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                 มี "     ๙   
           พึงกระทําอนุโลม ปฏิโลมมาติกา.                 
                       จิตตตุกะ จบ   
                        เจตสิกทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๗๙] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ในปฏิสนธิขณะ จิต    
และกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก.             
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ จติและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต   
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยจิต หทัยวัตถุอาศัยจิต จติอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต    
รูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย.    
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    ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต                   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก อาศัย         
หทัยวัตถุ.                 
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั                 
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต    
   ในปฏิสนธิขณะ จติ ฯลฯ    
  ในปฏิสนธิขณะ จติและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ                  
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต และหทัยวัตถุ        
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั                 
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และจิต จิตตสมุฏฐานรูป   
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต   
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และมหาภูตรูปท้ังหลาย         
    ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ.   
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ี    
ไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
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    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต        
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิกและหทัยวัตถุ ขันธ ๑    
และจิต อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ.   
  [๘๐] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั           
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก ปฏิสนธิ.     
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ                 
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                  
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.                 
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต                   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ ฯลฯ    
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ               
อารัมมณปจจยั              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ                 
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ             
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    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.           
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะ               
อารัมมณปจจยั              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และหทัยวัตถุ.                  
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใช               
เจตสิก เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ซ่ึงเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๘๑] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกดิข้ึน เพราะอธิปติปจจัย.           
                           ฯลฯ   
  [๘๒] ในเหตุปจจัย           มีวาระ   ๙               
        ในอารัมมณปจจยั        มี "     ๙               
        ในอธิปติปจจัย          มี "     ๙              
        ในอนันตรปจจัย         มี "     ๙               
        ในสมนนัตรปจจัย        มี "     ๙               
        ในสหชาตปจจัย         มี "     ๙                
        ในอัญญมัญญปจจัย        มี "     ๙              
        ในนิสสยปจจัย          มี "     ๙               
        ในอุปนิสสยปจจัย        มี "     ๙              
        ในปุเรชาตปจจัย        มี "     ๕               
        ในอาเสวนปจจยั        มี "     ๕                
        ในกัมมปจจัย           มี "     ๙               
        ในปจจยัท้ังปวง         มี "     ๙              
        ในอวิคตปจจัย          มี "     ๙.        
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   [๘๓] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ                  
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ                   
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.       
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
อเหตุกปฏิสนธิ.             
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใช                
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.   
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย         
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ           
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยจิต หทัยวัตถุอาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ   
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ สวนอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยจติ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคต   
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใช              
เพราะเหตุปจจยั            
  คือสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ     
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    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต   
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ.    
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใช                
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ           
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ            
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                 
โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวย   
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.    
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใช              
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และจิต   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และจิต                 
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ             
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใช               
เจตสิก เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ซ่ึงเปนอเหตุกะ และจติ     
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต           
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๘๔] ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
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    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน ไมใช              
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และวิญญาณ และจิต        
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และมหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ    
พึงทําท้ัง ๒ นยั.           
                         ฯลฯ   
  [๘๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย                 มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "       ๙   
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๖   
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย               มี  "       ๖     
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         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มีวาระ      ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    [๘๖] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยักับเหตุปจจยั     มี  "       ๓                  
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัยกับ ฯลฯ          มี  "       ๙.                   
                           ฯลฯ   
  [๘๗] ในอารัมมณปจจยั    
       กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
         ในอนันตรปจจัย     กบั ฯลฯ             มี  "       ๙ ฯลฯ   
        ในปุเรชาตปจจัย    กับ ฯลฯ             มี  "       ๕   
        ในอาเสวนปจจยั    กับ ฯลฯ             มี  "       ๕   
        ในกัมมปจจัย       กับ ฯลฯ             มี  "       ๙   
        ในปจจยัท้ังปวง     กับ ฯลฯ             มี  "       ๙   
        ในมัคคปจจัย       กับ ฯลฯ             มี  "       ๓   
        ในอวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ             มี  "       ๙   
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.             
                        ปจจยวาร   
  [๘๘] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ       
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ      
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ            
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลายอาศัยจิต ขันธอันเปนเจตสิก อาศัยหทัยวตัถุ ใน     
ปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นยั.    
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  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิตและสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พงึทําท้ัง ๒ นัย.     
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย    
ขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา        
ท้ัง ๒ นัย.                
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และ จิต จิตตสมุฏฐานรูป   
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และมหาภูตรูปท้ังหลาย จิตอาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก             
และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๓ นัย.                
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใช               
เจตสิก เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต           
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  [๘๙] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
มี ๓ นัย เหมือนปฏิจจวาร.    
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ จิตอาศัย            
หทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.         
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั       
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    คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ อาศัยกายายตนะ ฯลฯ   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก อาศัยหทัยวตัถุ ในปฏิสนธิขณะ               
พึงทําท้ัง ๒ นยั.           
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยจกัขายตนะ อาศัย              
กายายตนะ ฯลฯ จิตและสัปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ ในปฏิสนธิขณะ             
มี ๑ นัย.                  
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ    
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ ท่ีสหรคต   
ดวยกายวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ มี ๒ นัย.               
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ     
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ                  
มี ๑ นัย.                  
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรม    
ท่ีไมใชเจตสิก เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
   คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ        
จักขายตนะ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และ        
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ มี ๑ นัย.                   
                          ฯลฯ   
  [๙๐] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๙   
        ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙    
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        ในอธิปปจจัย                          มีวาระ      ๙   
        ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
        ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๙   
        ในอาเสวนปจจยั                       มี  "       ๙   
        ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๙๑] ธรรมท่ีเปนเจตสิก อาศัยธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
    คือ เจตสิกท่ีเปนอเหตุกะ ฯลฯ. มีวาระ ๙ แมปญจวิญญาณ พึงกระทําเหมือน        
อารัมมณปจจยั โมหะ มีในหัวขอปจจัย ๓ เทานั้น หวัขอปจจัยท้ังปวง ผูมีปญญาพึงกระทํา               
โดยปวัตติ และปฏิสนธิ.      
  [๙๒] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "       ๙   
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๙   
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "       ๖     
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         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มีวาระ      ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    [๙๓] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กบัเหตุปจจยั    มี  "       ๓                  
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย   กับ ฯลฯ       มี  "       ๙.                   
                           ฯลฯ   
  [๙๔] ในอารัมมณปจจยั กบัปจจัย   
       ท่ีไมใชเหตุปจจัย                       มีวาระ      ๙   
        ในอนันตรปจจัย     กับ ฯลฯ             มี  "       ๙   
        ในปจจยัท้ังปวง     กับ ฯลฯ             มี  "       ๙   
        ในมัคคปจจัย       กับ ฯลฯ             มี  "       ๓   
        ในอวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ             มี  "       ๙.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๙๕] ธรรมท่ีเปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
    คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                  
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
    คือ จิต คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.           
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.    
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เกดิข้ึน                
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.           
                           ฯลฯ    
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  [๙๖] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๕   
        ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
        ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๕   
        ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๕   
        ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๕.   
   [๙๗] ธรรมท่ีเปนเจตสิก คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน ไมใชเพราะ   
เหตุปจจยั                 
  พึงกระทําหัวขอปจจัยท้ัง ๕ ขออยางนี้ โมหะ มีในหวัขอปจจัย ๓ เทานัน้.            
                           ฯลฯ   
  [๙๘] ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๕    
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "       ๕.    
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๙๙] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยเหตุปจจยั                 
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั                 
ปฏิสนธิ.     
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  ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยเหตุปจจยั    
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนเจตสิก เปนปจจยัแกจิต และจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย   
โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.     
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเปนเจตสิก    
โดยเหตุปจจยั              
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและจิต และ    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.              
   [๑๐๐] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจยั             
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน             
                        พึงถามถึงมูล    
   จิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน.        
                       พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก เกิดข้ึน.         
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย                 
    คือ พระอริยะท้ังหลาย พจิารณาผล พิจารณานิพพาน         
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ              
โดยอารัมมณปจจัย           
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่ไมใชเจตสิก โดย   
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น จิต                
เกิดข้ึน                   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ      
   บุคคลรูซ่ึงจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ซ่ึงเปนธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                   
เจโตปริยญาณ                
  อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ               
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก   
บุพเพนวิาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั.         
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    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย                 
    คือ พระอริยะท้ังหลาย พจิารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน         
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท่ีไมใชเจตสิก โดยความเปนของ    
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ      
   บุคคลรูซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิก โดยเจโตปรยิญาณ   
   อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ                  
    รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ        
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณแก    
บุพเพนวิาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณ 
ปจจัย.        
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อารัมมณปจจยั              
  คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.         
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาขันธท้ังหลายที่ไมใชเจตสิก โดยความเปน                   
ของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต และ    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพจกัขุ.   
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอารัมมณปจจัย    
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ           
  ขันธท้ังหลายที่ไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก   
บุพเพนวิาสานุสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณ 
ปจจัย.        
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก    
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต เกิดข้ึน.     
                        พึงถามถึงมูล    
   จิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต เกิดข้ึน.    
                       พึงถามถึงมูล     
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   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต   
เกิดข้ึน                   
  [๑๐๑] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจยั             
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก ทําขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก             
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว เกิดข้ึน.                  
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยั แกสัมปยุตตขันธ                  
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
                      พึงถามถึงมูล    
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก จิต ทําขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกใหเปนอารมณอยาง                 
หนักแนนแลว เกิดข้ึน      
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยั แกจิต        
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
                       พึงถามถึงมูล    
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต ทําขันธท้ังหลาย                  
ท่ีเปนเจตสิกใหหนกัแนนแลว เกิดข้ึน    
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยั แกสัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอธิปติปจจัย.               
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                 
แลว พิจารณา               
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย          
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทําขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน               
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง จิต ทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว เกิดข้ึน.    
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    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกจติ และจิต    
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอธิปติปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                 
ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน.             
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลทําขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิกใหหนักแนน ยอม    
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน            
ทิฏฐิเกิดข้ึน ฯลฯ          
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อธิปติปจจัย               
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลาย นิพพาน ฯลฯ มีคําอธิบายเหมือนกบั    
ขอความตามบาลีขางตน.     
  บุคคลทําขันธท้ังหลายท่ีไมใชเจตสิกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอม                   
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก และ            
จิต เกิดข้ึน.              
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดย    
อธิปติปจจัย               
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.                
    [๑๐๒] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอนันตรปจจัย              
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก             
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.    
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                      พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกจติท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.   
                        พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกท่ีเกดิ          
หลังๆ และจิต โดยอนันตรปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอนันตรปจจยั                
    คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย    
    อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอนันตรปจจัย                  
    พึงกระทําเปน ๓ นัย ดังท่ีกลาวมา พึงยังคําอธิบายใหบริบูรณ เหมือนกับขอความตาม                 
บาลีขางตน ไมมีแตกตางกนั.   
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดย    
อนันตรปจจยั มี ๓ นัย อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะกด็ี ไมมี.     
   เปนปจจยัโดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั มี ๙ นัย เหมือน                   
กับปฏิจจวาร                
  เปนปจจยัโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร เปนปจจยัโดย       
นิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปจจยวาร.                   
   [๑๐๓] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอุปนสิสยปจจัย            
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย             
ท่ีเปนเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                   พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย               
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก อันเปนท่ีเขาไปอาศัย เปนปจจัยแกจติ โดยอุปนิสสยปจจยั.   
                     พึงถามถึงมูล มี ๓ นัย               
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิกอันเปนท่ีเขาไปอาศัย เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก        
และจิต โดยอุปนิสสยปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย         
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    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ           
เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ                  
   ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา         
แกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ     
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอุปนิสสยปจจัย                
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัย ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ           
เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน มี ๓ นัย มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีขางตน    
ไมมีแตกตางกนั.           
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดย    
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย.    
  [๑๐๔] ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยปุเรชาตปจจัย         
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต เกิดข้ึน    
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.              
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะเปน    
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุเปนปจจยัแกจิต โดยปุเรชาตปจจัย   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยปุเรชาตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ   
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ.     
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   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย                   
จักขุวิญญาณ  กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก โดย    
ปุเรชาตปจจัย.             
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น จิต และสัมปยุตต           
ขันธท้ังหลายเกิดข้ึน     
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพพายตนะ    
ฯลฯ.   
 ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ และสัมปยุตตขันธ                 
ท้ังหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย    
ปุเรชาตปจจัย.             
  [๑๐๕] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.     
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.         
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
ปจฉาชาตปจจยั ฯลฯ.        
  [๑๐๖] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอาเสวนปจจยั.             
    [๑๐๗] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยกัมมปจจัย                
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.    
    ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจยัแกวิบากขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย    
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยกัมมปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกจติ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย    
โดยกัมมปจจัย.       
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  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตารูปท้ังหลาย                  
โดยกัมมปจจัย.             
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย    
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย และจิต   
และจิตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                   
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาเจตสิก เปนปจจยัแกวิบากขันธท้ังหลาย และจิต   
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๑๐๘] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย                 
เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั มี ๙ นยั เปนปจจัยโดย                 
ฌานปจจยั มี ๓ นัย เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย มี ๓ นยั เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจยั มี ๕ นัย.   
    [๑๐๙] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจยั          
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย              
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตเปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั                   
ในปฏิสนธิขณะ จติ เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย จิต เปนปจจัยแก                 
หทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุเปนปจจยัแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.                 
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั    
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจิตโดยวิปปยุตตปจจยั.              
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกกายน้ีท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.        
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจัย                
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
เจตสิก โดยวิปปยุตตปจจยั.    
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  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ              
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก โดยวิปปยุตตปจจยั.        
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
วิปปยุตตปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
เจตสิก และจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย   
วิปปยุตตปจจยั.            
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
วิปปยุตตปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   [๑๑๐] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย                 
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอัตถิปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย    
อัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.                   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอัตถิปจจยั                 
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอัตถิปจจยั                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก โดยอัตถิปจจัย ใน              
ปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนเจตสิก                   
โดยอัตถิปจจยั.      
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  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง                  
ฯลฯ เหมือนกบัปุเรชาต ไมมีแตกตางกนั.    
   ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ จิต ฯลฯ              
   ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต โดย   
อัตถิปจจัย.               
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง                  
ฯลฯ เหมือนกบัปุเรชาต ไมมีแตกตางกนั.    
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดย    
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปน      
ปจจัยแกขันธ ๒ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ   
และจิต เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ และจิตเปนปจจัยแกขันธ                
๒ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อัตถิปจจัย                
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะ เปน    
ปจจัยแกจกัขุวญิญาณ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต    
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต                
และมหาภูตรูป เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ                   
โดยอัตถิปจจยั ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๓ นัย.       
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   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต เปนปจจัยแกกายน้ีท่ีเปน            
ปุเรชาต โดยอัตถิปจจัย.    
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต และกพฬิงการาหาร เปน                   
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนเจตสิก และจิต และรูปชีวิตนิทรีย เปน               
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.                
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรม                
ท่ีไมใชเจตสิก โดยอัตถิปจจยั   
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจยั    
แกขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ และกายายตนะ                  
เปนปจจยัแกขันธ ๒ และกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีเปนเจตสิก และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒    
และจิต โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พงึทําท้ัง ๒ นัย.   
   [๑๑๑] ในเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๓     
         ในอารัมมณปจจยั              มี  "       ๙     
         ในอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
         ในอนันตรปจจัย               มี  "       ๙     
         ในสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๙     
         ในสหชาตปจจัย               มี  "       ๙      
         ในอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๙    
         ในนิสสยปจจยั                มี  "       ๙     
         ในอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๙    
         ในปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๓     
         ในปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๓     
         ในอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙      
         ในกัมมปจจัย                 มี  "       ๓      
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         ในวิปากปจจัย                มีวาระ      ๙     
         ในอาหารปจจัย               มี  "       ๙      
         ในอินทริยปจจยั               มี  "       ๙    
         ในฌานปจจัย                 มี  "       ๓      
         ในมัคคปจจัย                 มี  "       ๓     
         ในสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๕    
         ในวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕    
         ในอัตถิปจจัย                 มี  "       ๙    
         ในนัตถิปจจัย                 มี  "       ๙    
         ในวิคตปจจัย                 มี  "       ๙     
         ในอวิคตปจจัย                มี  "       ๙     
   [๑๑๒] ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจยั เปน                   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.                
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั                 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                
กัมมปจจยั.                
  ธรรมท่ีเปนเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
กัมมปจจยั.                
  ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั               
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั                 
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.                   
    ธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปุเรชาตปจจัย.    
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  ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชเจตสิก โดย                  
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั.                
   ธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรมท่ีไมใชเจตสิก เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนเจตสิก และธรรม                
ท่ีไมใชเจตสิก โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.    
    [๑๑๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๙.    
    [๑๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย   กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย  กบั ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย  กบั ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย  กบั ฯลฯ      มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท้ังปวง กับเหตุปจจยั              มี  "       ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย     กับ ฯลฯ      มีวาระ      ๓.           
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    [๑๑๕] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๙.   
           พึงกระทําอนุโลมมาติกา.   
        ในอวิคตปจจัย    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙.                   
                        เจตสิกทุกะ.   
                      จิตตสัมปยุตตทุกะ                  
                        ปฏิจจวาร   
  [๑๑๖] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ใน   
ปฏิสนธิ ฯลฯ                
  จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
    จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสัมปยุตตธรรม         
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
  จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ     
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
   จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.               
    จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั         



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 72 
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ       
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
  จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย                   
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และ       
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
  จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ             
จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรปูท้ังหลาย.    
    [๑๑๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.               
    จิตตสัมปยตุตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั                  
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.               
    จิตตสัมปยตุตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน        
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
                         ฯลฯ   
  [๑๑๘] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "       ๓    
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         ในอธิปติปจจัย                       มีวาระ      ๕   
         ในอนันตรปจจัย                      มี  "       ๓   
         ในสมนนัตรปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในสหชาตปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                     มี  "       ๖   
         ในนิสสยปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย                     มี  "       ๑   
         ในอาเสวนปจจัย                     มี  "       ๑   
         ในกัมมปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในวิปากปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในอาหารปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั    
        ในฌานปจจัย     
        ในมัคคปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                     มี  "       ๓   
         ในวิปยุตตปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอัตถิปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในนัตถิปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในวิคตปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "       ๙   
   [๑๑๙] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั         
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะอาศัยขันธ    
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.      
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   พึงกระทําหวัขอปจจยัท้ัง ๙ ขอดังกลาวมา พึงกําหนดในบทท้ังปวงวา อเหตุกะ โมหมูล                 
อยางเดยีวเทานั้น พึงใหเต็ม.   
  [๑๒๐] จิตตวปิปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย      
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ปฏิสนธิ.               
    จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.                   
   จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลายในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.    
                          ฯลฯ   
  [๑๒๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙     
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          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มีวาระ      ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    [๑๒๒] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                
         กับเหตุปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย  กับ ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓.                   
    [๑๒๓] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๓    
          ในอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในสมนนัตรปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในอัญญมัญญปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๖   
         ในปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในกัมมปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๙   
         ในมัคคปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในอวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๙.   
         สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.     
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                        ปจจยวาร   
  [๑๒๔] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตสัมปยุตตธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                  
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  จิตตวิปปยุตตถรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๑ นยั   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.    
    จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย                   
มหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.    
  จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยตุตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ.                   
  จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตปุจจยั                 
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย ปฏิสนธิ.          
  จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และ             
จิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.    
    [๑๒๕] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั          
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    คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ      
ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.   
   จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และ      
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.                   
   [๑๒๖] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "       ๓   
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในอนันตรปจจัย                      มี  "       ๓   
         ในสมนนัตรปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในสหชาตปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                     มี  "       ๖   
         ในนิสสยปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                     มี  "       ๓   
         ในกัมมปจจัย                        มี  "       ๙ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "       ๙.   
   [๑๒๗] จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  จิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.                   
   จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย          
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    คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ       
ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทยัวัตถุ ปฏิสนธิ โมหะ ท่ี                
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ.    
   จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปยุตตธรรม อาศัยจิตตวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ    
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.            
   จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยจิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน        
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒      
อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณและกายายตนะ ฯลฯ ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๑  ท่ีเปน    
จิตตสัมปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย   
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ.    
    พึงกระทําหวัขอปจจยั ๒ ขอดังกลาวมาแลว ท้ังปวัตติ และปฏิสนธิ.    
                           ฯลฯ   
  [๑๒๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙     
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          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มีวาระ      ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    [๑๒๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓.                   
    [๑๓๐] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๓ ฯลฯ                
          ในมัคคปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๓ ฯลฯ   
          ในอวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๙.   
         นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.    
                        สังสัฏฐวาร   
   [๑๓๑] จิตตสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
    คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.        
    [๑๓๒] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๑   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๑   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๑   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๑.    
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   [๑๓๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๑    
    การนับท้ังสองนอกจากน้ีก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๑๓๔] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย                  
    คือ เหตุท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.     
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                   
โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.     
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม         
โดยเหตุปจจยั              
  คือ เหตุท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.                
   [๑๓๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั               
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําซ่ึงอุโบสถกรรม แลวพิจารณา ซ่ึงกุศลธรรมนั้น   
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะเกิดข้ึน โทมนัสเกิดข้ึน         
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    กุศลกรรมท่ีตนอบรมดีแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลวพจิารณาซ่ึงฌาน ฯลฯ                
    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พจิารณามรรค พิจารณาผล พจิารณากิเลสท้ังหลาย   
ท่ีละแลว ท่ีขมแลว รูซ่ึงกิเลสท้ังหลาย ท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน    
    บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสัมปยุตตธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ               
โทมนัส เกิดข้ึน            
  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเจโตปริยญาณ                
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจยัแก    
เนวสัญญานาสัญญายตนะ        
  ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ                   
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย        
อารัมมณปจจยั              
  จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
    คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมณปจจยั               
  บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรม                   
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน               
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ        
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนิวาสา                  
นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.                 
    [๑๓๖] จติตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย                
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลกระทํากุศล   
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศล               
กรรมนั้นใหหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกดิข้ึน     
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   กาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ    
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ     
กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา             
   บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน   
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะเกดิข้ึน                 
ทิฏฐิเกิดข้ึน.             
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต             
ขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจยั   
    มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยั                
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย,                
   จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม         
โดยอธิปติปจจัย            
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยั                
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแกพระอริยะท้ังหลายทํานิพพาน ใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน แลวพจิารณา    
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย                   
    บุคคลกระทําจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง             
หนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน.   
   [๑๓๗]  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยตุตธรรม โดยอนันตรปจจยั               
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ               
โดยอนันตรปจจัย.           
 เปนปจจยัโดยสมนันตรปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั มี ๗ นยั เหมือนกับ      
ปฏิจจวาร ปจจัยสงเคราะหไมมี.    
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  เปนปจจยัโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   เปนปจจยัโดยนิสสยปจจยั มี ๗ นัย เหมือนกับปจจยวาร ปจจัยสงเคราะหไมมี.           
    [๑๓๘] จติตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย              
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ท่ีเปน      
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ ยอมยึดถือทิฏฐิ          
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย แลวให   
ทาน ฯลฯ ฆาสัตวท่ีมีชีวิต ทําลายสงฆ   
   ศรัทธา ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกมรรค ฯลฯ แกผลสมาบัติ    
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ   
   ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลว   
ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ       
  ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย         
อุปนิสสยปจจยั.            
  [๑๓๙] จิตตวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุโดยความเปนของ                 
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ        
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย    
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย   
ปุเรชาตปจจัย.             
  [๑๔๐] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตวปิปยุตตธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั มี ๑    
นัย ฯลฯ เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจยั มี ๑ นัย ฯลฯ.           
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   [๑๔๑] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ    
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัเกาวิบากขันธ    
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยกัมมปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป    
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม         
โดยกัมมปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ    
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                  
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ    
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๑๔๒] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยวปิากปจจยั มี ๓ นัย        
    [๑๔๓] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยตุตธรรม โดยอาหารปจจัย        
มี ๓ นัย.                  
  จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยอาหารปจจยั   
   ไดแก กพฬิงการาหาร  เปนปจจัยแกกายนี ้โดยอาหารปจจัย.   
   [๑๔๔] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจยั      
มี ๓ นัย.                  
  จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย    
    คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย                 
    จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอินทริยปจจัย     
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    คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย            
กายินทรีย ฯลฯ             
  จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม         
โดยอินทริยปจจัย           
  คือ จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ            
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรียและสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจยัแกขันธ               
ท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ โดยอินทริยปจจยั.          
   เปนปจจยัโดยฌานปจจัย มี ๓ นัย   
   เปนปจจยัโดยมัคคปจจยั มี ๓ นัย    
   เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจัย มี ๑ นัย.                
   [๑๔๕] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตวปิปยุตตธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั              
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย    
จักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปน             
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.   
  [๑๔๖] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย                   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ    
   จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม โดย     
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 86 
   จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
จิตตสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง              
ฯลฯ เหมือนกบัปุเรชาต.      
  จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม         
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจยั    
แก ขันธ ๒ ฯลฯ กายายตนะ    
  ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒                  
ฯลฯ ปฏิสนธิ.               
  จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตวิปปยุตตธรรม         
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธ และมหาภูตรูปท้ังหลายเปนปจจัยแก    
จิตตสมุฏฐานรูป โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.    
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกพฬิงการาหารเปนปจจยัแก                  
กายนี้ โดยอัตถิปจจัย.     
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิตตสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจยั                 
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   [๑๔๗] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ      ๓   
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "       ๒   
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "       ๔   
         ในอนันตรปจจัย                      มี  "       ๑   
         ในสมนนัตรปจจัย                     มี  "       ๑    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 87 
         ในสหชาตปจจัย                      มีวาระ      ๗   
         ในอัญญมัญญปจจัย                     มี  "       ๖   
         ในนิสสยปจจยั                       มี  "       ๗   
         ในอุปนสิสยปจจัย                     มี  "       ๒   
         ในปุเรชาตปจจัย                     มี  "       ๑   
         ในปจฉาชาตปจจัย                    มี  "       ๑   
         ในอาเสวนปจจัย                     มี  "       ๑   
         ในกัมมปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในวิปากปจจัย                       มี  "       ๓   
         ในอาหารปจจัย                      มี  "       ๔   
         ในอินทริยปจจยั                      มี  "       ๖   
         ในฌานปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในมัคคปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในสัมปยุตตปจจยั                     มี  "       ๑   
         ในวิปปยุตตปจจยั                     มี  "       ๒   
         ในอัตถิปจจัย                        มี  "       ๗   
         ในนัตถิปจจัย                        มี  "       ๑   
         ในวิคตปจจัย                        มี  "       ๑   
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "       ๗   
   [๑๔๘] จิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั      
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.         
    จิตตสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตวปิปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั   
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                
   จิตตสัมปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม โดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.   
   จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตวิปปยุตตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั   
โดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย.      
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   จิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจติตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.                   
    จิตตสัมปยตุตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกจิตตสัมปยุตตธรรม โดย     
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.                   
   จิตตสัมปยุตตธรรม และจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตวิปปยุตตธรรม โดย     
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริย 
ปจจัย.   
    [๑๔๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ      ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี  "       ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "       ๗   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             มี  "       ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            มี  "       ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย             มี  "       ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            มี  "       ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั              มี  "       ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย            มี  "       ๗   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "       ๗   
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "       ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย            มี  "       ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั            มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย               มี  "       ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               มี  "       ๗   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี  "       ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย              มี  "       ๔   
   [๑๕๐] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                        มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                           มีวาระ      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓   
         ในปจจยัท้ังปวง    
        กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                           มี  "       ๓.   
   [๑๕๑] ในอารัมมณปจจยั กับปจจยั   
         ท่ีไมใชเหตุปจจยั                     มี  "       ๒   
         ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                มี  "       ๔   
         พึงกระทําอนุโลมมาติกา.   
  ในอวิคตปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย          มี  "       ๗                   
                     จิตตสัมปยุตตทุกะ จบ.      
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                      จิตตสังสัฏฐทุกะ                   
                        ปฏิจจวาร   
  [๑๕๒] จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                
    จิตตวิสังสัฏฐธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏธรรม ปฏิสนธิ.                 
    จิตตสังสัฏฐทุกะ พึงกระทําเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกะ ไมมีแตกตางกนั.    
                     จิตตสังสัฏฐทุกะ จบ.                 
                     จิตตสมุฏฐานทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๑๕๓] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ       
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ       
มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป                
ท้ังหลาย.                  
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม     
   ในปฏิสนธิขณะ จติและกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม.              
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิด   
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
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  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวัตถุ   
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ          
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต   
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวตัถุ    
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏ    
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยตุตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต   
   ในปฏิสนธิขณะ จติและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุเปนจยั    
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และจิต   
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรมและธรรม ท่ีไมใชจิตตสมุฏ    
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต          
    ในปฏิสนธิขณะ อุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูป                   
ท้ังหลาย                   
  ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.            
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
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  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ จติ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ    
๒ ฯลฯ.    
  [๑๕๔] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั              
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั       
    คือ จิตอาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิด   
ข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
  คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.         
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ                  
อารัมมณปจจยั              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.                 
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั       
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต                   
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต          
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวตัถุ.    
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน                 
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ในปฏิสนธิขณะ จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ                  
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ    
๒ ฯลฯ.    
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต-    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย    
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   คือ ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.         
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ    
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ      
  [๑๕๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในอนันตรปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                     มี  "       ๙   
         ในสหชาตปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                     มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                     มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                     มี  "       ๕   
         ในอาเสวนปจจัย                     มี  "       ๕   
         ในกัมมปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในวิปากปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในอาหารปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั                      มี  "       ๙   
         ในฌานปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในมัคคปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                     มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "       ๙   
         ในวิคตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "       ๙.    
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   [๑๕๖] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั           
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปน    
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนจิตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป                
ท้ังหลาย โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย              
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
    คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ และกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม.       
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใช                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวตัถุ อาศัยจิต จติอาศัย      
หทัยวัตถุ พึงกระทํามหาภตูรูป ๑ จนถึงอสัญญสัตว.            
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ ฯลฯ   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ    
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
   คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูปอาศัยจิต                   
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ.    
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    จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปน    
อเหตุกะ และจติ ขันธ ๒ ฯลฯ    
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต      
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย   
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.        
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
   คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม   
และจิต    
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ   
มหาภูตรูปท้ังหลาย          
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวตัถุ.       
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และ   
ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน                   
ธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และ   
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
  [๑๕๗] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ            
อารัมมณปจจยั              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม มหาภูตรูป ๑    
ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
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    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ                 
ปจจัย    
  คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม.                
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใช                 
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต มหาภูตรูป ๑ ตลอด    
ถึงอสัญญสัตว.             
  จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ                 
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต.   
  จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต         
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย.             
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั            
   คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต          
    ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และ        
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
                         ฯลฯ   
  [๑๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๖     
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          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มีวาระ      ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมปจจัย                  มี  "       ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๖.    
    [๑๕๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยักบัเหตุปจจยั     มีวาระ      ๖                 
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                             มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "       ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับเหตุปจจัย                          มี  "       ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มีวาระ      ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "       ๖.   
   [๑๖๐] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๕   
         ในอาเสวนปจจัย           กับ ฯลฯ      มี  "       ๕   
         ในฌานปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในมัคคปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในอวิคตปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๙.   
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร              
                        ปจจยวาร   
  [๑๖๑] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นยั                   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตต                 
สมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวตัถุ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.     
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   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะเหมือนกับ      
ปฏิจจวาร ท้ัง ๒ นัย.       
  จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒    
อาศัยขันธ ๑ เปนท่ีจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ เหมือน    
กับปฏิจจวารทั้ง ๒ นัย.     
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ    
พึงทําท้ัง ๓ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒    
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.       
   [๑๖๒] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั     
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ       
    อารัมมณปจจัย         
  คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ จิต อาศัยหทัยวัตถุ.    
    จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั       
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจกัขุวญิญาณ กายวญิญาณ ฯลฯ สัมปยุตตขันธ     
ท้ังหลาย อาศัยจิต ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ                   
พึงทําท้ัง ๒ นยั.    
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  จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตต    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย                  
   คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ       
จิต และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ ปฏิสนธิ.      
   จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน                  
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา    
ท้ัง ๒ นัย.                
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต    
ฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ท่ี    
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิตอาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ                 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม       
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ        
จักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑     
ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
   [๑๖๓] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๑๖๔] จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั           
    พึงกระทําหวัขอปจจยัหมดทั้ง ๙ ขอ เหมือนกับปฏิจจวาร แมปญจวญิญาณ ก็พึง    
กระทําโมหะ มีท้ัง ๓ นัย.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 101 
  [๑๖๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย               มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๖.    
    การนับท้ังสองนอกจากน้ีก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๑๖๖] จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.         
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    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ จิต คลุกเคลากับขันธท้ังหลายเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ.                   
  จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.    
   จิตตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต          
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ ฯลฯ.               
  [๑๖๗] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๕.   
   [๑๖๘] จติตสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ     
เหตุปจจยั                 
  พึงกระทําหัวขอปจจัย ๕ โมหะมีท้ัง ๓ นยั.             
   [๑๖๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๕    
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          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มีวาระ      ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕.                   
    การนับท้ังสองนอกจากน้ีก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๑๗๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต    
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ปฏิสนธิ.                
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจยั             
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิต โดยเหตุปจจัย               
    ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตและกฏัตตา    
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.   
  จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยเหตุปจจัย        
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ                  
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.   
   [๑๗๑] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั                 
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม               
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   จิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และจิต ปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติต-    
สมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน.      
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  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั              
  คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน                   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม                  
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน จิต                 
เกิดข้ึน                   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
เจโตปริยญาณ                
  อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ               
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก              
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ    
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย          
    คือ พระอริยะท้ังหลาย พจิารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีท่ีมี   
อยูขางตน                
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม                  
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน               
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ.   
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ        
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ                  
แกบุพเพนวิาสานุสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.                  
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต-                
สมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
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  คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน มีคําอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีท่ีมีอยู                  
ขางตน    
  บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ              
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลายเกดิข้ึน               
ดวยทิกพจักขุ ฯลฯ          
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ         
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ                  
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.                 
    จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั พึงกระทํา เพราะปรารภ ๓ นัย.         
   [๑๗๒] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม กระทําขันธท้ัง                
หลาย เปนจิตตสมุฏฐานธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวเกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก   
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   อารัมมณาธิปติก็ดีสหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําท้ัง ๓ นยั.    
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อธิปติปจจัย               
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
  บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน    
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน จิตเกิดข้ึน    
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย           
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.    
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   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลาย กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยาง    
หนักแนน ฯลฯ               
  บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน    
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน.    
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรม ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานธรรมรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย   
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ    
  บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน    
ฯลฯ จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน.                 
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอธิปติปจจัย      
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.                
    [๑๗๓] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอนันตรปจจยั มี ๓    
นัย วุฏฐานะไมมี.          
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อนันตรปจจยั               
  คือ จิต ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ แกผูท่ีออกจากนิโรธ เนว                
สัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนนัตรปจจัย.    
   การนับสองอยางนอกจากนี้ พึงกระทําเหมือนอยางนี้.      
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอนันตรปจจัย พึงกระทําหวัขอปจจัย ๓ วุฏฐานะไมมี.   
   [๑๗๔] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยสหชาตปจจยั          
เหมือนกับปฏิจจวาร.      
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  เปนปจจยัโดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกบัปฏิจจวาร.       
   เปนปจจยัโดยนิสสยปจจยั เหมือนกับปจจยวาร.          
   [๑๗๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๓.       
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ    
ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ   
  ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจยัแกจติ โดยอุปนิสสยปจจยั.               
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย         
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ท่ีเปน      
ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤด ูฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต แลวใหทาน    
ทําลายสงฆ                  
  ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจยั แกศรัทธา ฯลฯ แกมรรค         
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ    
ฯลฯ จิต แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ   
  ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ จิต เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตต   
สมุฏฐานธรรม และจิต โดยอุปนิสสยปจจยั.    
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   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม        
    โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูป     
นิสสยะ    
  ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ มีหัวขอปจจัย ๓.             
   [๑๗๖] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                 
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลาย ท่ีเปน    
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน          
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย         
    โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย      
    จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย          
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลายท่ีเปนจติต                 
สมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลายโดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน               
ยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตน จิตเกิดข้ึน    
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดย   
ปุเรชาตปจจัย.             
  จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม                   
โดยปุเรชาตปจจัย           
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลาย ท่ีเปน    
จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอม    
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตน จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน                 
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย    
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.          
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย        
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  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กาย ฯลฯ                   
รูปท้ังหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เพราะปรารภจักขุเปน    
ตนนั้น จติเกิดข้ึน        
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาตปจจัย ไดแก จักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ               
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ โดยปุเรชาตปจจัย.              
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย          
    มี ๒ อยางคือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.           
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ   
ฯลฯ.   
 ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวย   
จักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐาน    
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.     
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นแกจกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดย    
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น จิตและสัมปยตุตขันธท้ังหลาย    
เกิดข้ึน                   
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ ดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ                
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
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    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตต    
ขันธท้ังหลาย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย      
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ รูปายตนะ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย    
ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ   
รูปายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย                
จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ รูปายตนะ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติโดย       
ปุเรชาตปจจัย              
  โผฏฐัพพายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ฯลฯ    
   รูปายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ      
โผฏฐัพพายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกายายตนะ ฯลฯ       
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม                   
และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย          
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ รูปายตนะ ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติ และ      
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย    
   โผฏฐัพพายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และหทัยวตัถุ ฯลฯ    
   รูปายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และ   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย    
   โผฏฐัพพายตนะ ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ.           
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   [๑๗๗] จติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั                
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                 
จิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย          
   ปจฉาชาตปจจัย พงึใหพิสดารโดยอาการนี้.              
   เปนปจจยั โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นยั.                 
   [๑๗๘] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ                  
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ                  
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยกัมมปจจยั             
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิต โดยกัมมปจจัย      
    ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกวิบากจิต และ                   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม                   
โดยกัมมปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  และท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                  
และจิต จติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.              
   และท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาทีเ่ปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ                  
และจิต กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                   
   [๑๗๙] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวปิากปจจยั มี ๙ นัย          
    [๑๘๐] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอาหารปจจยั                   
    คือ อาหารทั้งหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ปฏิสนธิ.               
                       พึงกระทํามูล    
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   อาหารทั้งหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิต โดยอาหารปจจยั                
    ในปฏิสนธิขณะ กวฬิงการาหาร ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีไมใช    
จิตตสมุฎฐานธรรมน้ี โดยอาหารปจจยั.   
                      พึงกระทํามูล   
   อาหารทั้งหลาย ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ    
จิต และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ปฏิสนธิ.     
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อาหารปจจัย                
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารทั้งหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป                  
ท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย    
  กวฬิงการาหาร ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม                 
นี้ โดยอาหารปจจัย.        
                      พึงกระทํามูล   
   อาหารทั้งหลาย ท่ีไมใชจติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ      
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั ปฏิสนธิ.            
                       พึงกระทํามูล   
   ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต    
ขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย.               
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอาหารปจจยั       
  คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปน   
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย ปฏิสนธิ.             
                        พึงกระทํามูล   
   ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั       
   กวฬิงการาหาร ท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย    
แกกายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอาหารปจจยั.         
                       พึงกระทํามูล    
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   ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย.    
    [๑๘๑] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอินทริยปจจยั มี     
๓ นัย   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อินทริยปจจยั              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั   
  ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย เปนปจจยัแก    
กายวิญญาณ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั.               
                        พึงกระทํามูล   
   อินทรียท้ังหลาย ท่ีไมใชจติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต                  
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั   
   ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ    
กายินทรีย ฯลฯ.            
                      พึงกระทํามูล   
   ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่ไมใชจติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ               
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั จักขุนทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคต               
ดวยจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจยั กายินทรีย ฯลฯ.          
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอินทริยปจจยั     
  คือ อินทรียท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยั   
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั   
   ในปฏิสนธิขณะ จกัขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                   
ดวยจักขุวิญญาณ กายินทรีย และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจยัแกขันธ               
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ โดยอินทริยปจจยั.         
                       พึงกระทํามูล    
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   ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏ    
ฐานธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย    
   จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ                
                        พึงกระทํามูล   
   ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน                   
ธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย                   
    จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย                 
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย ฯลฯ.   
  เปนปจจยั โดยฌานปจจัย                 มี ๓ นัย     
   เปนปจจยั โดยมัคคปจจยั                 มี ๓ นัย    
   เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจัย              มี ๕ นัย    
   [๑๘๒] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั                
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ    
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย         
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.                
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
  มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ฯลฯ.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ จติ เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย    
วิปปยุตตปจจยั จิต เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกจติ โดยวิปปยุตตปจจัย.    
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยั                   
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติ โดยวิปปยุตตปจจัย.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกกายที่               
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมน้ี ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.     
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   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย         
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   [๑๘๓] จติตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย                   
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจยั            
    มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร ฯลฯ.     
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อัตถิปจจัย                
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจยั            
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย    
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  มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร ฯลฯ.     
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย        
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ฯลฯ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย   
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะ     
เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.   
   จิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเปนสหชาต ฯลฯ พึงกระทําใหเหมือนกับปจจยวาร ท้ังปฏิสนธิ   
และปวัตติ ตลอดจนหวัขอปจจัยท้ังปวง.   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และจิต เปนปจจัยแกกายท่ี                  
ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.      
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสมุฏฐานธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และจิต และกวฬิงการาหาร                  
เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรมน้ี โดยอัตถิปจจัย.   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสมุฏฐานธรรม ท่ีเกิดภายหลัง และจิต และรูปชีวิตินทรีย                   
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.            
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย      
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   คือ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ท่ีเกิดรวมกัน ฯลฯ.      
   ปจจยวาร เหมือนกับสหชาต พึงกระทําบทวา สหชาตทุกนัย.    
   เปนปจจยั โดยนัตถิปจจัย   
  เปนปจจยั โดยวิคตปจจัย   
  เปนปจจยั โดยอวิคตปจจัย.   
  [๑๘๔] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ      ๓    
         ในอารัมมณปจจยั                  มี  "       ๙     
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         ในอธิปติปจจัย                    มีวาระ      ๙   
         ในอนันตรปจจัย                   มี  "       ๙    
         ในสมนนัตรปจจัย                  มี  "       ๙    
         ในสหชาตปจจัย                   มี  "       ๙    
         ในอัญญมัญญปจจัย                  มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                    มี  "       ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                  มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                  มี  "       ๙    
         ในปจฉาชาตปจจัย                 มี  "       ๙    
         ในอาเสวนปจจัย                  มี  "       ๙    
         ในกัมมปจจัย                     มี  "       ๓    
         ในวิปากปจจัย                    มี  "       ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                   มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั                   มี  "       ๙   
         ในฌานปจจัย                     มี  "       ๓    
         ในมัคคปจจัย                     มี  "       ๓    
         ในสัมปยุตตปจจยั                  มี  "       ๕   
         ในวิปปยุตตปจจยั                  มี  "       ๙ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                    มี  "       ๙.   
   [๑๘๕] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย.          
   จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.                
    จิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย.          
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    ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริย            
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสย    
ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.       
   จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใช    
จิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสย    
ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย             
เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
  จิตตสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน   
ธรรม และธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.      
    [๑๘๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ     ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "      ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี  "      ๙   
   [๑๘๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                       มีวาระ     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย      กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย     กับ ฯลฯ มี  "      ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ มีวาระ     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    กบั ฯลฯ มี  "      ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย    กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย       กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย    กับ ฯลฯ มี  "      ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย    กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย       กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย       กับ ฯลฯ มี  "      ๓   
   [๑๘๘] ในอารัมมณปจจยั             กับ     มีวาระ     ๙   
         ท่ีไมใชเหตุปจจยั             กับ ฯลฯ มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย               กับ ฯลฯ มี  "      ๙.   
                     พึงกระทําการนับอนุโลม.              
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั มี ๙.     
                    จิตตสมุฏฐานทุกะ จบ                  
                    ---------------    
                       จิตตสหภุทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๑๘๙] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน    
จิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.                  
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ จิตและจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปน   
จิตตสหภูธรรม ในปฏิสนธิขณะ จิตและกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม.        
    จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั           
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  คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตต    
สหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม.          
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต    
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ      
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป                  
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
  จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต             
    ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต          
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป    
ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
   จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใช   
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิต      
  ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป    
ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภธูรรมท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.       
    จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน       
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจติตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตต    
สหภูธรรม และจิต           
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ            
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภธูรรม และหทัยวัตถุ ขันธ    
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๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปน                
จิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                 
และจิต    
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสหภูธรรม และจิต                
    ในปฏิสนธิขณะ จิตอาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ จิตต   
สมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม และกฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปน           
จิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ี     
ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจติตสหภูธรรม    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภธูรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ       
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภธูรรม และ     
จิต ขันธ ๒ ฯลฯ            
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสหภูธรรม และหทัย      
วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                 
และมหาภูตรูปท้ังหลาย ฯลฯ.    
  [๑๙๐] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ      ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                  มี  "       ๙    
         ในอรูปท้ังหมดพึงยกข้ึนแสดงเหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ.   
         ในอธิปติปจจัย                    มีวาระ      ๙   
         มหาภูตรูปท้ังหลาย พึงกระทําในมีวาระ             ๖ ขอ   
         ในอธิปติปจจัย               ไมมีในมวีาระ      ๓.   
         ในอนันตรปจจัย                   มีวาระ      ๙     
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         ในสมนนัตรปจจัย                  มีวาระ      ๙    
         ในสหชาตปจจัย                   มี  "       ๙    
         ในอัญญมัญญปจจัย                  มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                    มี  "       ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                  มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                  มี  "       ๕    
         ในอาเสวนปจจัย                  มี  "       ๕    
         ในกัมมปจจัย                     มี  "       ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                   มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                    มี  "       ๙.   
   [๑๙๑] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน    
จิตตสหภูธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ                  
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทัธจจะ อาศัย   
ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทัธจจะ.    
   พึงทําหัวขอปจจัยท้ัง ๙ ขอดังกลาวมา พึงกําหนดคําวา อเหตุกะในอนโุลม ทาน   
จําแนกไวอยางใด พึงทําอยางนั้น โมหะ มี ๓ นัย ในจิตตสมุฎฐานทุกะ ทานจําแนกไวอยาง    
ใด พึงทําอยางนั้น.         
  [๑๙๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย            มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีอารัมมณปจจัย             มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         มี  "       ๙    
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         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั         มี  "       ๙.   
   [๑๙๓] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย                 
    คือ เจตนาทีเ่ปนจิตตสหภธูรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม.                 
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
กัมมปจจยั                 
  คือ พาหิร ฯลฯ อาหาร ฯลฯ อุตุ ฯลฯ.    
   จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย          
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยจิต.   
  จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะกัมมปจจัย            
  คือสัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และจิต.   
    [๑๙๔] ในปจจัยท่ีไมใชกัมมปจจัย            มีวาระ      ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย          มี  "       ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั          มี  "       ๑.   
   [๑๙๕] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั ฯลฯ     
สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ    
  [๑๙๖] ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั            มีวาระ      ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย            มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย         มี  "       ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย            มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย            มี  "       ๙.   
   การนับสองอยาง นอกจากนี้ พึงกระทําอยางนี้.           
   แมสหชาตวาร ก็เหมือนกบัปฏิจจวาร.     
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                        ปจจยวาร   
  [๑๙๗] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ จิต อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต ปฏิสนธิ                   
เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภตูรูปท้ังหมด.   
  จิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยจิต   
ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ มหาภูตรูปท้ังหมด เหมือนกับ                 
ปฏิจจวาร.                  
  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใช   
จิตตสหภูธรรม อาศัยจิต จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ เหมือน    
กับ ปฏิจจวาร มหาภูตรูปท้ังหมด.   
  จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจติตสหภูธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตต    
สหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และหทัย   
วัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภตูรูปท้ังหมด.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภู                   
ธรรม และจิต จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป                  
ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปท้ังหมด.    
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   จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม และ ธรรมท่ี    
ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจติตสหภูธรรม    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภธูรรม และจิต ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสห                  
ภูธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร มหาภูตรูปท้ังหมด.             
    [๑๙๘] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั              
  คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ. นี้เหมือนอารัมมณปจจัย ใน     
ปจจยวาร ในจติตสมุฏฐานทุกะ พึงกระทําปญจวิญญาณมูลแกธรรมเหลานี้ท้ัง ๖ อยาง ฯลฯ.         
    [๑๙๙] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๐๐] จิตตสหภูธรรม อาศัยจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ. พึงกระทําทุกอยาง      
ปญจวิญญาณแหงปจจยวาร มูล แหงธรรมท้ัง ๖ ก็พึงกระทํา มหาภูตรูปท้ังหมด โมหะ มี   
๓ นัยเหมือนกนั ฯลฯ.        
  [๒๐๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๙     
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          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๙    
    [๒๐๒] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย    มี  "       ๙                 
          ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                 มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย กับ ฯลฯ          มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย กับ ฯลฯ         มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ       มี  "       ๙                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ      มี  "       ๕                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ          มี  "       ๙                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย  กับ ฯลฯ         มี  "       ๙.                   
    [๒๐๓] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    มี  "       ๙                 
          ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ                 มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                 มี  "       ๙   
         ในมัคคปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย       มี  "       ๓                 
          ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ                  มี  "       ๙.   
                นิสสยวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.      
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                        สังสัฏฐวาร   
   [๒๐๔] จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.             
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
    คือ จิตคลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสหภูธรรม ปฏิสนธิ.   
   จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ      
ปฏิสนธิ.                   
  จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชจติตสหภูธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.    
   จิตตสหภูธรรม คลุกเคลากับจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ     
ปฏิสนธิ ฯลฯ.               
  [๒๐๕] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๕.   
   [๒๐๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๕    
          โมหะ     มี ๓ นัย.   
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มีวาระ       ๕                   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓     
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          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มีวาระ      ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕.                   
    การนับท้ังสองนอกจากน้ีก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําท้ังหมด.   
                        ปญหาวาร   
  [๒๐๗] จติตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตต                
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                   
    จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภธูรรม โดยเหตุปจจัย                   
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจติ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจยั   
  ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจติตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติ และกฏัตตารูป    
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย    
เหตุปจจยั                 
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิต                  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนจติตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยเหตุปจจัย.        
    [๒๐๘] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจติตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย  มี ๙ นัย    
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกนั.    
   [๒๐๙] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยอธิปติปจจยั มี ๓ นัย      
อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทํา.               
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอธิปติปจจัย               
มี ๓ นัย อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี พึงกระทําแกธรรมท้ัง ๓ แมเหลานี้ แมปญหา               
๙ ขอ ก็เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ในบทปลายมี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.           
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    [๒๑๐] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๙ นยั      
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกนั.    
         เปนปจจยั โดยสมนนัตรปจจัย              มี  ๙ นัย   
         เหมือนกบัปฏิจจวาร.   
        เปนปจจยั โดยสหชาตปจจัย               มี  ๙ นัย   
         เหมือนกบัปฏิจจวาร.   
        เปนปจจยั โดยอัญญมัญญปจจัย              มี  ๙ นัย   
         เหมือนกบัปฏิจจวาร.   
        เปนปจจยั โดยนิสสยปจจัย                มี  ๙ นัย   
         เหมือนกบัปจจวาร.   
        เปนปจจยั โดยอุปนิสสยปจจยั              มี  ๙ นัย   
         เหมือนจติตสมุฏฐานทุกะ.   
  [๒๑๑] ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย. ไดเฉพาะธรรมท่ีไมใช    
จิตตสหภูธรรมเปนมูลเทานัน้ ท้ัง ๓ นัย นี้ เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกนั.        
    [๒๑๒] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย         
    คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสหภูธรรมท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตต             
สหภูธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจยั.                
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยปจฉาชาต                  
ปจจัย.                   
  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.    
  เปนปจจยัโดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นยั.         
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   [๒๑๓] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย.    
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน              
จิตตสหภูธรรม ท่ีเปนวิบาก โดยกัมมปจจัย.                  
   จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติ และจิตตสมุฏฐาน                  
รูปท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยกัมมปจจัย.         
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกวิบากจิต และ   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  จิตตสหภูธรรมเปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย     
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                
และจิต และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดย   
กัมมปจจยั.                
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธท้ังหลาย                
และจิต และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                
   [๒๑๔] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปากปจจัย เหมือนจิตต    
สมุฏฐานทุกะ.              
  เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั มี ๙ นัย เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ แมทุกะนี้ก็มี ๑ นยั                   
เหมือนกพฬิงการาหาร.       
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  [๒๑๕] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยอินทริยปจจัย มี ๙ นยั     
เหมือนจิตตสมุฏฐานทุกะ ไมมีแตกตางกนั.    
   เปนปจจยัโดยฌานปจจัย                  มี ๓ นัย     
   เปนปจจยัโดยมัคคปจจยั                  มี ๓ นัย    
   เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจัย               มี ๕ นัย.    
   [๒๑๖] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
    มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตต              
สมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนจติตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.    
   จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีไมใช              
จิตตสหภูธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.            
   จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั             
  มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแก                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย.      
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยตุต -                 
ปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.         
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   ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม              
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  ในปฏิสนธิขณะ จติ เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย จิต เปน    
ปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจยั หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยวิปปยุตตปจจยั.       
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั    
กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิต โดยวิปปยุตตปจจัย.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดย             
วิปปยุตตปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                 
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุ                  
วิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน                  
จิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยวิปยุตตปจจยั     
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม                
และไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ                 
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิตและสัมปยตุตขันธ                  
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.   
  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติตสหภูธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั        
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  มีอยางเดยีว คือ สหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม  และจิต เปน    
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.                   
    จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจติตสหภูธรรม    
และจิต เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีไมใชจติตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ใน                
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.            
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจติตสหภูธรรม                  
เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั.                   
    จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย               
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัย                   
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภธูรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.    
    [๒๑๗] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจติตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร   
   จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย    
อัตถิปจจัย                
  คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสหภธูรรม ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย     
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.    
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  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติตสหภูธรรม โดย    
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และ       
จักขุวิญญาณ เปนปจจยัแกขันธ ๒ ฯลฯ สหชาต ปุเรชาต พึงกระทําในปฏิสนธิท้ังหมด.             
    จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม               
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะ เปน    
ปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โดยอัตถิปจจัย ท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปน                  
จิตตสหภูธรรม และจิต เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย                   
อัตถิปจจัย.               
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัย                   
แกจิต โดยอัตถิปจจัย.     
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน                 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ                   
พึงทําท้ัง ๓ นยั.           
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจติตสหภูธรรม                  
เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.   
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม                  
และกพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจิตตสหภูธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.                 
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสหภูธรรม และไมใชจิตตสหภูธรรม                 
และรูปชีวิตนิทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.    
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   จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติตสหภูธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอัตถิปจจยั                  
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ       
เหมือนกับปจจยวาร.         
  [๒๑๘] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "       ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "       ๙   
         ในฌานปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "       ๙    
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         ในอัตถิปจจัย                          มีวาระ      ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๑๙] จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
    จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปน                   
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.       
  จิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
กัมมปจจยั.                
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณ                   
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย             
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.         
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม  โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.             
    ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกจิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.    
  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติตสหภูธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสหภู                  
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.     
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  จิตตสหภูธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม เปนปจจัยแกจติตสหภูธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสหภูธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                   
อุปนิสสยปจจยั.            
  [๒๒๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ      ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "       ๙   
          ในปจจยัท้ังปวง                       มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "       ๙.    
    [๒๒๑] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย   มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กบั ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท้ังปวง           กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ     มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "       ๓.    
    [๒๒๒] ในอารัมมณปจจยักับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ      ๙                  
          ในอธิปติปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
                     จิตตสหภุทุกะ จบ.                   
                    ----------------     
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                     จิตตานุปริวัตติทุกะ                
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๒๓] จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน                  
จิตตานุปริวตัติธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
   พึงกระทําทุกะนี้ เหมือนจติตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกนั.    
                     จิตตานุปริวัตติทุกะ.               
                   ----------------    
                   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ               
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๒๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั                 
  คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม           
    ในปฏิสนธิขณะ จิต และกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏ   
ฐานธรรม.                  
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต   
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
   คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ      
สมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.    
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  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต   
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิตอาศัยหทัยวตัถุ       
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต                   
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต          
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.            
    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมที่    
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต    
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต   
   ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช        
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ           
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจติ     
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ        
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี    
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต    
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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    ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ    
จิต   
 ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    
และมหาภูตรูปท้ังหลาย       
  ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ       
หทัยวัตถุ.                 
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย        
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ         
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ         
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม     
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.    
  [๒๒๕] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในอนันตรปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสหชาตปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                          มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "       ๕   
         ในอาเสวนปจจัย                        มี  "       ๕    
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         ในกัมมปจจัย                           มีวาระ      ๙   
         ในวิปากปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                         มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "       ๙.   
   [๒๒๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ     
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย   
ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    
ซ่ึงเปนอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต   
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
   คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ       
สมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ.    
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ          
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต จิต อาศัย         
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.                  
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
ไมใชเพราะเหตุปจจัย       
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  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจติ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย       
หทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตท่ีสหรคตดวย   
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม    
ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิตซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยจิต   
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ.    
    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช        
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั     
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และจติ                  
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      
และจิต ฯลฯ                 
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม      
และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ                 
ท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี    
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ซ่ึงเปน                   
อเหตุกะ และจติ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   
ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน    
ธรรม และจิต         
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  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
และมหาภูตรูปท้ังหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐ                   
สมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ.    
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย        
จติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม   
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.                  
   [๒๒๗] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด    
ข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐ              
สมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.      
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต   
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยจิต หทัยวัตถุ อาศัยจิต มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึง     
อสัญญสัตว.                
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี    
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
    ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย ฯลฯ.    
   [๒๒๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙     
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          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มีวาระ      ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    [๒๒๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยักับเหตุปจจัย     มีวาระ      ๓. ฯลฯ            
    [๒๓๐] ในอารัมมณปจจยักับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ      ๙                 
          ในอนันตรปจจัยกับ ฯลฯ                  มี  "       ๙ ฯลฯ.    
          สหชาตวาร เหมือนกบัปฏิจจวาร.    
                        ปจจยวาร   
  [๒๓๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั ฯลฯ. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.               
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
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  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึง        
มหาภูตรูป.                 
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                  
อาศัยหทัยวัตถุ             
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต   
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ จิต ขันธ ๒ ฯลฯ    
ขันธ ๒ ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                   
    ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี   
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปน                  
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต จติตสมุฏฐานรูป ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม    
อาศัยขันธท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย จติอาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน           
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทยัวัตถุ   
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๓ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตต   
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย      
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยขันธ ๑   
ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑     
ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
   ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
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  [๒๓๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ จิต อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.             
    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ       
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ    
    ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยธรรม    
ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ       
จิต และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวตัถุ               
   ในปฏิสนธิขณะ  มี ๑ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตต   
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั           
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ    
วิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน      
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตต     
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ             
   ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี    
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ    
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ จิต อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ                   
หทัยวัตถุ       
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  ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัย        
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ และจิตอาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.   
                           ฯลฯ   
  [๒๓๓] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๓๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั            
  พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ ดังกลาวมาแลว ในปจจยวาร กพ็ึงทําปญจวิญญาณ โมหะมี   
ท้ัง ๓ นัย.                
  [๒๓๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙    
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          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มีวาระ      ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๓.    
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๒๓๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ.                   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ จิต คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปฏิสนธิ.            
    จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับ    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ ขันธ ๒ และจิต คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ขันธ ๒                   
ฯลฯ ปฏิสนธิ.               
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต ปฏิสนธิ.     
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   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต ขันธ ๒                   
ฯลฯ ปฏิสนธิ.               
  [๒๓๗] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๕   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๕.   
   [๒๓๘] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม คลุกเคลากับจิตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย ฯลฯ. โมหะมีท้ัง ๓ นัย.              
   [๒๓๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕.                   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๒๔๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
เหตุปจจยั      
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  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย               
โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.     
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจิต และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ               
จิต และรูปท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.                   
    [๒๔๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนจติต                  
สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน.   
                      พึงกระทํามูล   
   จิต ปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดข้ึน.   
                       พึงกระทํามูล   
   จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ปรารภขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                   
เกิดข้ึน.                  
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน              
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
  คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณา นิพพาน                  
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู ฯลฯ.   
   อารัมมณปจจัยในจิตตสหภุทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั พึงกระทําหวัขอ                   
ปจจัยท้ัง ๙.              
  [๒๔๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
อธิปติปจจัย               
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย.     
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   พึงกระทําอธิปติปจจัยท้ังสอง.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน              
ธรรม โดยอธิปติปจจัย      
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย.    
   พึงกระทําอธิปติปจจัยท้ังสอง.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ.   
   พึงกระทําอธิปติปจจัยอยางเดียวเทานัน้ พึงกระทําหัวขอปจจัยท้ัง ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ           
ไมมีแตกตางกนั.           
  [๒๔๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
อนันตรปจจยั มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนจิตตสหภุทุกะ.         
   เปนปจจยัโดยสมนันตรปจจัย มี ๙ นยั                  
   เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั มี ๙ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร.    
   เปนปจจยัโดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   เปนปจจยัโดยนิสสยปจจยั มี ๙ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    
   เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย มีหวัขอปจจัย ๙ เหมือนกบัจิตตสหภุทุกะ ไมมีแตก    
ตางกัน.                   
  [๒๔๔] ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐ               
สมุฏฐานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย.    
   เหมือนกับจติตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกนั.               
   [๒๔๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน    
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
  เหมือนกับจติตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกนั                
   ปจฉาชาตมีท้ัง ๓ นัย เปนเอกมูล ๒ เปนปจจัยสงเคราะห ๑.    
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   เปนปจจยั โดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นยั.                 
   [๒๔๖] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
กัมมปจจยั มี ๓ นัย        
  เหมือนกับจติตสหภุทุกะ ไมมีแตกตางกนั                
   กัมมปจจยัมี ๓ นยั ท้ังสหชาต และนานาขณิก.            
   เปนปจจยัโดยวิปากปจจยั มี ๙ นัย    
   เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั มี ๙ นัย เหมือนกับขอความตามบาลี ในจติตสหภุทุกะ            
    กพฬิงการาหาร มี ๑ นัยเทานั้น. เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย มี ๙ นัย                  
    เปนปจจยัโดยฌานปจจยั           มี ๓ นัย            
   เปนปจจยัโดยมัคคปจจยั           มี ๓ นัย           
   เปนปจจยัโดยสัมปยุตตปจจัย        มี ๕ นยั.         
   [๒๔๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน    
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ    
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน              
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั    
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย    
วิปปยุตตปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปน                  
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.      
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   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ              
โดยวิปปยุตตปจจัย กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐ              
สมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย     
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปปยุตต   
ขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั กายายตนะ ฯลฯ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิต และสัมปยตุต    
ขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย     
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
                         ฯลฯ   
  [๒๔๘] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
อัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย    
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ี      
ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 154 
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน              
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนปุเรชาต พึงกระทําเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.       
   ท่ียอๆ ท้ังหมดควรใหพิสดาร.   
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย    
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิต เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย           
    ในปฏิสนธิขณะ จิตเปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย                   
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                 
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย ไมมีแตกตางกนั.   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจยั        
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก จิตเปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย    
โดยอัตถิปจจยั             
  ในปฏิสนธิขณะ จติ เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย       
อัตถิปจจัย                
  ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย       
อัตถิปจจัย.               
  ท่ีเปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.       
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   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจยั    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ เปน    
ปจจัยแกขันธ ๒ ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจยัแกขันธ ๒                  
ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ และจิต เปนปจจยัแก                 
ขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแก             
ขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย     
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจยั        
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะเปน   
ปจจัยแก จกัขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ท่ี                
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ และจิต เปนปจจัยแกรูปท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม                 
โดยอัตถิปจจยั             
  ขันธท้ังหลายที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแก                  
รูปท้ังหลาย ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ โดย                  
อัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิตเปน    
ปจจัยแกกาย ท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.              
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต และ    
กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรมนี้ โดยอัตถิปจจยั.       
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    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิต และ    
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย             
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ เปนปจจยั    
แกขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.          
    ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และจิตเปนปจจยัแก              
ขันธ ๒ และรูปท้ังหลายท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ           
    ขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิต                 
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ    
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  [๒๔๙] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "       ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "       ๙    
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         ในกัมมปจจัย                          มีวาระ      ๓   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "       ๙   
         ในฌานปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๕๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย       
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยกัมม               
ปจจัย    
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                   
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใช    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                   
   ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน              
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยั              
โดยอินทริยปจจัย.        
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  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปุเรชาตปจจัย.             
  ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแกจติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และ    
ธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปน                  
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.       
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย   
อุปนิสสยปจจยั.            
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยั   
แกธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.    
   จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และธรรมท่ีไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.     
   [๒๕๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                    มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย             มี  "       ๙   
   [๒๕๒] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัยมีวาระ ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๙     
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         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                         มีวาระ      ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๑    
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓    
         ในปจจยัท้ังปวง    
        กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๑    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                         มี  "       ๓.    
   [๒๕๓] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัยมีวาระ      ๙    
          ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ              มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง  กับ ฯลฯ            มี  "       ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ จบ.     
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                 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ             
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๕๔] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิด      
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน   
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทุกะนีก้็เปนอยางนั้น ไมมีแตกตางกนั.        
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุทุกะ จบ.           
                จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ       
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๕๕] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                  
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะเปนอยางไร แมทุกะนีก้็เปนอยางนั้น ไมมีแตกตางกนั.        
              จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ จบ.      
                       อัชฌัตติกทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๕๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.        
   พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย    
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   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต    
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจติ.   
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และอัชฌัตติก และพาหริกฏัตตารูป      
อาศัยจิต.                  
  พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุเปนปจจัย   
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ    
๒ ฯลฯ หทัยวตัถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตต-                
สมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.   
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม           
   ในปฏิสนธิขณะ จติ และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม           
    ในปฏิสนธิขณะ จิต อาศัยหทัยวัตถุท่ีเปนพาหิรธรรม.     
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม         
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑    
ท่ีเปนพาหิรธรรม           
  ในปฏิสนธิขณะ จติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.               
    พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรมและจิต ขันธ ๒ ฯลฯ       
    จิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย     
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   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม       
และจิต    
  พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย         
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนพาหริธรรม อาศัยจิต และหทัยวัตถุ.                   
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑       
ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   [๒๕๗] พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย คือ สัมปยตุต                   
ขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจติ.    
    พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.           
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม           
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม    
   ในปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยหทัยวัตถุ.    
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
    คือ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ               
    ในปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ               
    ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต             
    และหทัยวัตถุ.         
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                         ฯลฯ   
  [๒๕๘] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๕   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "       ๕   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "       ๕   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "       ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๕๙] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.    
   พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ                
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต                 
    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยจิตท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ี               
สหรคตดวยอุทธัจจะ.       
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  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั         
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และอัชฌัตติกและพาหิรกฏัตตารูป    
 อาศัยจิต.                  
  พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
    อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ และอัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม     
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จติ อาศัยหทัยวตัถุ.               
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
    คือขันธ ๒ และจิต และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ซ่ึงเปน    
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย     
ขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม    
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.    
    อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ        
ท้ังหลาย.                  
  พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ซ่ึงเปนเหตุกะ    
และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม    
และจิต    
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  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยจิต และหทัยวัตถุ              
    โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา                 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และจิต.   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไม    
ใชเพราะเหตุปจจัย         
  คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัย        
ขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.              
   [๒๖๐] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต.        
   พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยจิต   
  ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.                
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต.   
   พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม   
   ในปฏิสนธิขณะ พาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม หทัยวัตถุ อาศัย                 
ขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั   
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม              
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ     
ปจจัย    
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปน     
พาหิรธรรม.   
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  อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.              
    พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย         
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม และจิต จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยจิต และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยจิต และสัมปยุตตขันธ     
ท้ังหลาย.                  
  [๒๖๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ      ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                    มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย           มี  "       ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั           มี  "       ๑.   
   [๒๖๒] พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย    
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจกัขุวญิญาณ กายวญิญาณ ฯลฯ.   
   พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย   
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน    
รูป ฯลฯ สวนอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ.   
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั    
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   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ กายวิญญาณ อาศัย   
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยกายวิญญาณ.   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั             
    คือขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ    
ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ.   
  พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย             
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขุวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ    
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ. พึงผูกจักรนัย.                 
   [๒๖๓] ในปจจัยท่ีไมใชฌานปจจยั             มีวาระ       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย          มี  "       ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย             มี  "       ๙.   
   [๒๖๔] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กบัเหตุปจจยั มีวาระ     ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                         มีวาระ      ๙.    
                          ฯลฯ   
  [๒๖๕] ในอารัมมณปจจยั    
        ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ      ๕   
         ในอนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ          มี  "       ๕   
         ในสมนนัตรปจจัย   กบั ฯลฯ          มี  "       ๕   
         ในสหชาตปจจัย    กับ ฯลฯ          มี  "       ๙.   
                          ฯลฯ   
  แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร.     
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                        ปจจยวาร   
  [๒๖๖] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ             
    ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย จนถึงมหาภูตรูปท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ขันธท้ังหลาย                  
ท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
  อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิต อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม จิต อาศัยหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ    
พึงทําท้ัง ๒ นยั.           
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม  อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จติ    
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ                   
   ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือในปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.                
    พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต จิตต   
สมุฏฐานรูป อาศัยจิตและมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและ                  
หทัยวัตถุ                  
  ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๓ นัย.   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ี   
เปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  [๒๖๗] อัชฌตัติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั                  
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ.       
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   พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ขันธท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ และจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจิต ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั           
    คือ จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ.               
    พาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
   อัชฌัตติกธรรม อาศัยพาหริธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จิตอาศัยขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม จิตอาศัยหทัยวัตถุ   
   ในปฏิสนธิขณะ พึงทําท้ัง ๒ นัย.   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
    คือ จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ       
   ในปฏิสนธิขณะ มี ๑ นัย.   
  อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั           
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ท่ี    
สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ     
  พาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
    คือ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ    
วิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม                  
และจิตขันธ ๒ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม อาศัยจิตและหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ        
                       พึงทําท้ัง ๒ นยั                   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อารัมมณปจจยั              
  คือ ขันธ ๒ และจักขุวิญญาณ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ        
จักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
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  [๒๖๘] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ      ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๕   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๖๙] อัชฌัตติกธรรม อาศัยอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อัชฌัตติกกฏัตตารูป อาศัยจิต จกัขุวิญญาณ อาศัย       
จักขายตนะ ฯลฯ              
  พึงทําหัวขอปจจัยแมท้ัง ๙ อยางนี้ พึงบวกปญจวิญญาณ เขาไปดวยมี ๓ นัย เหมือน                 
กับ โมหะ.                  
  [๒๗๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๙     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 171 
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "       ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "       ๑    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "       ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "       ๙.    
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๒๗๑] พาหริธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต            
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับจิต.    
   พาหิรธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
    อัชฌัตติกธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ จิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม คลุกเคลากับพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
    คือ ขันธ ๒ และจิตคลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรมขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ    
ขณะ ฯลฯ     
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  พาหิรธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
    คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนพาหิรธรรม และจิต ขันธ ๒ ฯลฯ ใน     
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.            
                         ฯลฯ   
  [๒๗๒] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๕   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "       ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๕   
   [๒๗๓] พาหิรธรรม คลุกเคลากับอัชฌัตติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
    พึงทําหัวขอปจจัย ๕ อยางนี้ มี ๓ นัย เหมือนกับ โมหะ.   
   [๒๗๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ      ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย              มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "       ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "       ๕.                   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        ปญหาวาร   
  [๒๗๕] พาหริธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                  
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั     
  ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                   
และพาหิรกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.                  
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยเหตุปจจยั    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม เปนปจจัยแกจติ โดยเหตุปจจยั    
    ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม เปนปจจัยแกจติ และอัชฌัตติกกฏัตตารูป               
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย   
  ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                   
และจิต และอัชฌัตติก และพาหิรกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.   
   [๒๗๖] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
    คือ จิต ปรารภจิต เกดิข้ึน.   
  พึงถามถึงมูล          
  ขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม ปรารภจิต เกิดข้ึน.     
   พึงถามถึงมูล          
  จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ปรารภจิต เกิดข้ึน.      
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น       
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน       
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    บุคคลพิจารณากุศลธรรมท่ีส่ังสมไวแลวในกาลกอน        
   ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ   
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ซ่ึงเปนพาหริธรรม กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ                   
รูกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน               
   บุคคลพิจารณาเหน็รูปท้ังหลาย ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม    
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน               
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนพาหริธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยั      
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ     
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย    
โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ           
  ขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก   
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดย            
อารัมมณปจจยั.             
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณากุศลธรรมนั้น ยอม           
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิตเกิดข้ึน   
   กุศลธรรมท้ังหลายท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ     
   ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ฯลฯ.   
  ท่ียอไวท้ังหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.    
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   บุคคลพิจารณาเหน็กิเลสทัง้หลาย ท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ รูปท้ังหลาย ฯลฯ                  
หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ    
ปรารภรูปเปนตนนั้น จติเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ.   
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก   
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ    
ปจจัย.                   
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจยั                  
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น ยอมยินดี   
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน.         
    ท่ียอไวท้ังหมด พึงจําแนกใหพิสดาร.                  
   บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น จิตและสัมปยุตตขันธท้ังหลายเกดิข้ึน.    
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ.   
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ         
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก   
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ    
ปจจัย.                   
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
มี ๓ นัย.                  
  [๒๗๗] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จิต กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม               
และจิต ใหอารมณอยางหนกัแนนแลว เกดิข้ึน.               
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอธิปติปจจัย     
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   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม กระทําจติใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน แลวเกิดข้ึน.   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรม คือ จิตเปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   พึงถามถึงมูล          
  ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก จิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย กระทําจิตท่ีเปนอัชฌัตติก             
ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวเกิดข้ึน.            
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอธิปติปจจัย     
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ มี ๓ นยั.   
   อธิปติปจจัยท้ังสอง พึงจําแนกท้ัง ๓ อยาง.            
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม  โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย.    
    แมท้ัง ๓ ก็เปนอธิปติปจจยัอยางเดียว.              
   [๒๗๘] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอนันตรปจจัย   
    คือ จิตท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกจิตท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย มี ๓ นัย.          
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอนันตรปจจัย     
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เกดิ               
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย      
  อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู มี ๓ นยั.                 
   แมท้ัง ๓ อยาง ก็เชนเดียวกัน.   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอนันตรปจจยั      
มี ๓ นัย.                  
  เปนปจจยั โดยสมนันตรปจจัย    
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  เปนปจจยั โดยสหชาตปจจยั มี ๙ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร. เปนปจจยั โดย       
อัญญมัญญปจจัย มี ๕ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร. เปนปจจยัโดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับ              
ปฏิจจวาร.                  
  [๒๗๙] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก จิต เปนปจจัยแกจติ โดยอุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย.      
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ     
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ ผลสมาบัต ิโดยอุปนิสสยปจจัย.             
    พึงแจกใหบริบูรณท้ัง ๓ อยาง พึงแจกแกจิต และสัมปยตุตขันธ.   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
มี ๓ นัย.                  
  [๒๘๐] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ   
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น จิตเกิดข้ึน.       
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน    
ปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.   
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ   
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน.     
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   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย                   
จักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยปุเรชาต 
ปจจัย.    
    อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย              
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของ   
ไมเท่ียง ฯลฯ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น จิต และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน           
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ                 
ท้ังหลาย กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.     
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย                  
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม โดย            
ปุเรชาตปจจัย.             
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย                  
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น จิตเกิดข้ึน.          
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติโดยปุเรชาตปจจยั.              
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหลาย ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย                  
ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เพราะปรารภรูปเปนตน จิต และสัมปยตุตขันธ                 
ท้ังหลาย เกดิข้ึน.       
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  ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจติ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                 
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย              
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ จักขายตนะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกจิต กายายตนะ และหทัยวตัถุ เปน     
ปจจัยแกจติ โดยปุเรชาตปจจัย           
      รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และ            
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.         
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ จักขายตนะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดย   
ปุเรชาตปจจัย              
  กายายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยปุเรชาต    
ปจจัย    
  รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ โดย    
ปุเรชาตปจจัย.             
  โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ   
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย     
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ จักขายตนะ และหทัยวตัถุ เปนปจจยัแกจิต และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย   
ปุเรชาตปจจัย กายายตนะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ รูปายตนะ และจักขายตนะ เปนปจจยัแก     
จักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.                  
    [๒๘๑] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย    
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                   
อัชฌัตติกธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.      
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   พึงทําถึงมูล           
  ขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพาหิรธรรมนี้           
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.   
  พึงทําถึงมูล           
  ขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม          
และพาหิรธรรมน้ี ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.            
   หัวขอปจจัยท้ัง ๙ พึงจําแนกอยางนี้.                 
   เปนปจจยั โดยอาเสวนปจจัย พึงจําแนกเปนหัวขอปจจยั ๙.   
   [๒๘๒] พาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยกัมมปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                  
พาหิรธรรม ท่ีเปนวิบากจิต และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกจิต โดยกัมมปจจัย.            
    ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกวิบากจิต และกฏัตตารูป                 
ท้ังหลาย ท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยกัมมปจจัย.              
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกเจตนาที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
และจิต  และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.          
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธท้ังหลาย และ                
จิต และกฏัตตารูป ท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยกัมมปจจยั.   
   เปนปจจยั โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย.    
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   [๒๘๓] อัชญัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย   
   คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป   
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย.              
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย    
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน               
รูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจยั   
  ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.   
   พึงกระทํามูล           
  ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.           
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจยั      
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิต    
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย                  
   ในปฏิสนธิขณะ กพฬิงการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปนพาหิรธรรม    
โดยอาหารปจจัย.            
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย    
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจติ โดยอาหารปจจยั                   
    ในปฏิสนธิขณะ อาหารทัง้หลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกจติและกฏัตตารูป    
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย กพฬิงการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแก              
กายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจยั.                   
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย    
    คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิต    
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย                  
   ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                  
และจิต และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย     
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กพฬิงการาหารท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และ                 
พาหิรธรรม โดยอาหารปจจยั    
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจยั                
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย    
แกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจัย.    
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย    
    คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย                  
   ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยัแก   
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอาหารปจจยั                
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัย    
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอาหารปจจัย.    
    [๒๘๔] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย    
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูป                   
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายินทรีย       
เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.                  
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหริธรรม โดยอินทริยปจจัย   
   คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน            
รูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย   
  ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั.   
   จักขุนทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย      
    กายินทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจยั         
    อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ               
และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั       
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    จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย กายินทรีย เปนปจจัย            
แกกายวิญญาณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั.    
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั    
   คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป              
ท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั    
  ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ                   
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั.       
   รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั.    
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย   
   คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกจิต โดยอินทริยปจจัย              
    ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกจิต และกฏัตตารูป    
ท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย.            
   รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย.   
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั                  
    คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิต                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย                
   ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย               
และจิต และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย.           
    รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม                
โดยอินทริยปจจัย.          
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม เปนปจจัย                  
แกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอินทริยปจจัย    
   จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย              
และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอินทริยปจจัย.         
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั                  
    คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 184 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจัย                
   ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยัแก                   
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจัย   
    จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ                 
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย และสุขินทรีย กายินทรีย และทุกขินทรีย เปนปจจยัแกขันธ              
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ โดยอินทริยปจจยั.           
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย     
อินทริยปจจยั              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยั                  
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอินทริยปจจยั    
    จักขุนทรีย และอุเบกขินทรีย เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย                 
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย ฯลฯ   
  [๒๘๕] พาหริธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดย           
         ฌานปจจัย                    มี ๓ นัย.         
         เปนปจจยั โดยมัคคปจจัย         มี ๓ นัย      
         เปนปจจยั โดยสัมปยตุตปจจัย      มี ๕ นัย     
   [๒๘๖] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
          มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.         
   ท่ีเปนสหชาต ไดแกในปฏิสนธิขณะ จิต เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปน    
อัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ท่ีเปนปุเรชาต ไดแกจักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ             
กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั         
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน               
อัชฌัตติกธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.           
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน-                
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.     
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   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ              
กายายตนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ โดยวิปปยุตตปจจยั.              
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน               
พาหิรธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.               
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั             
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม เปนปจจยั                  
แกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.                 
    ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ และสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั กายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                 
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัย             
แกกายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรมน้ี ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย                 
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรมท่ีเกิดรวมกัน เปนปจจยัแก                  
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั                  
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตตปจจัย หทัยวัตถุ                  
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.             
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหริธรรม โดย                 
วิปปยุตตปจจยั.            
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกาย           
ท่ีเปนพาหิรธรรมน้ี ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.        
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
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   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม เปนปจจยัแก                   
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.    
   ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจติโดยวิปปยุตตปจจัย   
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิต โดยวิปปยุตตปจจยั.                 
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนพาหิรธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกาย           
ท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ท่ีเกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจยั.    
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                 
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั             
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัชติกธรรม และ     
 พาหิรธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.          
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกท่ีเกดิภายหลัง ฯลฯ.            
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม         
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และ     
พาหิรธรรม ฯลฯ              
  [๒๘๗] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ จติ เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปน    
อัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแกจักขุ ฯลฯ กาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต                
ไมมีแตกตางกนั.        
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  ท่ีเปนปจฉาชาต พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจัย         
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจยั    
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม ท่ีเกิดรวมกนั เปนปจจัย                
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ   
   สหชาตในท่ีท้ังปวง มีในท่ีนี้ เหมือนกับปจจยวาร       
   ปุเรชาต พึงกระทําเหมือนปจฉาชาตปจจยั                 
   ปจฉาชาต พงึกระทําเหมือนปุเรชาตปจจยั ไมมีแตกตางกัน.   
   อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม โดยอัตถิปจจัย                
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย      
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย. พึงใหพิสดารท้ังหมด           
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจัย.               
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวญิญาณ และจักขายตนะ เปน    
ปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โดยอัตถิปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยกายวญิญาณ ฯลฯ               
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยัแก   
กฏัตตารูปท้ังหลาย ท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจยั.    
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกจิต โดยอัตถิปจจัย                   
กายายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกจิต โดยอัตถิปจจยั รูปายตนะ และจักขายตนะ     
เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอัตถิ                  
ปจจัย.                   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจยั               
แกกายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั.     
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   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม และ   
กพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.         
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม และ   
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอัชฌัตติกธรรม โดยอัตถิปจจยั.       
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ และจักขุ   
วิญญาณ เปนปจจัยแกขันธ ๒ โดยอัตถิปจจัย.               
   สหชาต เหมือนกับปจจยวาร ไมมีแตกตางกัน              
   เหมือนกับขอความในบาลีขางตนนั้นเอง.                
   พึงจําแนกบทท้ังปวง โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.    
   อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม         
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ และ จักขายตนะ เปน     
ปจจัยแกขันธ ๒ และจักขุวญิญาณ โดยอัตถิปจจัย ฯลฯ.       
   พึงจําแนกบทท้ังปวง โดยนัยแหงปจจัยสงเคราะหขางตน.    
   เปนปจจยั โดยนัตถิปจจัย   
  เปนปจจยั โดยวิคตปจจัย   
  เปนปจจยั โดยอวิคตปจจัย.   
  [๒๘๘] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ      ๓   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "       ๙    
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         ในสหชาตปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "       ๕   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "       ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "       ๙   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "       ๙   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "       ๙   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "       ๙   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "       ๙   
         ในฌานปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "       ๓   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "       ๕   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "       ๙   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "       ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "       ๙.   
   [๒๘๙] อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปจฉาชาตปจจยั.            
  อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.   
    อัชฌัตติกธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.          
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      พาหิรธรรม เปนปจจยัแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
   เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย                
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยั             
โดยอินทริยปจจัย.          
  พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย           
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.             
    พาหิรธรรม เปนปจจยัแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั              
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจัยโดย    
อินทริยปจจยั.             
  อัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.             
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม เปนปจจัยแกพาหิรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั              
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.                   
    อัชฌัตติกธรรม และพาหริธรรม เปนปจจัยแกอัชฌัตติกธรรม และพาหิรธรรม โดย     
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต            
ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจยั.    
    [๒๙๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                  มีวาระ      ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั               มี  "       ๙    
          ในปจจยัท้ังปวง                         มี  "       ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                  มี  "       ๙.                   
    [๒๙๑] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                           มี  "       ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ          มีวาระ      ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ         มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กบั ฯลฯ        มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                  มี  "       ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ       มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    กับ ฯลฯ        มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    กับ ฯลฯ        มี  "       ๓.                  
    [๒๙๒] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มี  "       ๙                   
          ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                   มี  "       ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั         มีวาระ  ๙.   
                      อัชฌัตติกทุกะ จบ                  
                        อุปาทาทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๒๙๓] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.                   
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั       
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม              
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช    
อุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภตูรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.     
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    อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   
    ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย.                  
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ                  
๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ                   
๒ ฯลฯ.    
  [๒๙๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั           
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.                   
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั.        
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๒๙๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
อธิปติปจจัย               
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม              
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย                  
    คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 193 
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอธิปติปจจัย          
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัย   
ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.                  
   ฯลฯ เพราะอนันตรปจจยั มี ๓ นัย เพราะสมนันตรปจจัย มี ๓ นยั เพราะสหชาต     
ปจจัย มี ๕ นัย.          
  [๒๙๖] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย          
    คือในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ            
    สวนพวกสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย    
มหาภูตรูป ๒.               
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอัญญมัญญปจจัย    
    คือ ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม.                   
    อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอัญญมัญญปจจัย        
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทัยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม     
ขันธ ๒ ฯลฯ.        
      ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอัญญมัญญปจจัย        
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรมและหทัยวัตถุ ขันธ    
๒ ฯลฯ.    
  [๒๙๗] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ  ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "   ๓   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "   ๓    
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         ในอนันตรปจจัย                        มีวาระ  ๓   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "   ๓   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "   ๕    
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "   ๕   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "   ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "   ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "   ๑   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "   ๑    
         ในกัมมปจจัย                          มี  "   ๕   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "   ๕   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "   ๕   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "   ๓   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "   ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "   ๕   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "   ๓   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "   ๓   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "   ๕.   
   [๒๙๘] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
    คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.             
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ                 
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทา                  
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ อาศัย   
มหาภูตรูป ๒.               
  อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย              
    คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ      
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    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัย   
มหาภูตรูปท้ังหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัย   
ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อเหตุกปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ                   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๒๙๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมเกิดข้ึน ไมใชเพราะ                 
อารัมมณปจจยั              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม         
    ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.            
    อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั           
    คือ อุปาทาจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม   
    ในปฏิสนธิขณะ อุปาทาจติตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธท้ังหลาย    
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ปฏิสนธิ.   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจยั มี ๕ นยั ไมใชเพราะอนันตรปจจัย มี ๓ นยั. ฯลฯ    
ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๕ นัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี            
๕ นัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๕ นัย.                   
   [๓๐๐] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                
กัมมปจจยั          
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  คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร    
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.   
   อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย              
    คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิร ฯลฯ อาหารสมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน มหาภูตรูป        
ท้ังหลาย                   
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะกัมมปจจัย      
  คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิร ฯลฯ อาหาร      
สมุฏฐาน ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ.   
  [๓๐๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะวิปากปจจัย           
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทา                 
ธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดอสัญญสัตวในธรรมท่ีมีธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ นัย                 
อยางนี้.                  
  [๓๐๒] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                
อาหารปจจัย                
  คือ พาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.             
    อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจยั             
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ                  
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อุปาทายรูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอาหารปจจยั     
  คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิรรูป อุตุสมุฏฐานรูป.       
    [๓๐๓] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                
อินทริยปจจยั              
  คือ มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.          
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    อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอินทริยปจจยั           
    คือ พาหิรมหาภูตรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                   
    อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะอินทริยปจจยั    
  คือ มหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.                 
    [๓๐๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะฌานปจจัย             
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ   
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ    
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.   
   อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั               
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                   
    อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะฌานปจจยั       
  คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ อุปาทากฏัตตารูปท่ี   
เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
   [๓๐๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะมัคคปจจยั                   
มี ๕ นัย.                  
  ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย มี ๓ นัย.              
   [๓๐๖] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                
วิปปยุตตปจจยั             
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป                   
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ                
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.           
   อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั        
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    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อุปาทากฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย.                  
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั    
  คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิรรูป อาหารสมุฏ   
ฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒       
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ และกฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัย    
มหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒                  
    ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย.    
   [๓๐๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ      ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั               มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                 มี  "       ๕                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย               มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย               มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย               มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย               มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย              มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจัย               มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                  มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                 มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                  มี  "       ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                  มี  "       ๕    
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั               มี  "       ๓       
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          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั               มีวาระ      ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                  มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                  มี  "       ๓.                   
    [๓๐๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั   กับเหตุปจจัย   มี  "       ๓                
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๕                  
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ      มี  "       ๑                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ      มี  "       ๓                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั   กบั ฯลฯ      มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั   กบั ฯลฯ      มี  "       ๑                  
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ      มี  "       ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ      มี  "       ๓.                  
    [๓๐๙] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ    ๓    
          ในอนันตรปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "     ๓   
         ในสมนนัตรปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในสหชาตปจจัย             กับ ฯลฯ      มี  "       ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๕   
         ในนิสสยปจจยั              กับ ฯลฯ      มี  "       ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในอาเสวนปจจัย            กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในมัคคปจจัย               กับ ฯลฯ      มี  "       ๑   
         ในอวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ      มี  "       ๕.   
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.             
                        ปจจยวาร   
  [๓๑๐] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย              
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ       
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    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย.   
    ในธรรมท่ีมีธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมเปนมูล เหมือนกบัปฏิจจวาร ท้ัง ๓ นัย ไมมี                   
แตกตางกนั.                
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะ              
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.      
    [๓๑๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลาย       
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.               
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั               
มี ๑ นัย เหมือนปฏิจจวาร.    
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวตัถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
                         ฯลฯ   
  [๓๑๒] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ       ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "        ๓   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "        ๕   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "        ๓   
         ในสมนตัรปจจัย                        มี  "        ๓   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "        ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "        ๕   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "        ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "        ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "        ๓    
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         ในอาเสวนปจจัย                       มีวาระ       ๓   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "        ๕.   
                       พึงนับอยางนี้.                  
         ในอวิคตปจจัย                         มีวาระ       ๕.   
   [๓๑๓] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั        
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ี    
ไมใชอุปาทาธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ           
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย   
หทัยวัตถุ.                 
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ                  
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม              
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา    
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ. เหมือน           
กับปฏิจจวารทั้ง ๓ นัย ไมมีแตกตางกนั.    
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ   
ท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวตัถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ    
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉาท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ ฯลฯ.   
    ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั มี ๕ นยั.             
    [๓๑๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย     
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    คือ เจตนาทีไ่มใชอุปาทาธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.         
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย    
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม พาหิรรูป ฯลฯ อาหาร    
สมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.   
   อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมปจจัย               
    คือ อุปาทารูป อาศัยพาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป         
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะกัมปจจัย       
  คือ มหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูป ๑ ท่ีเปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐาน    
รูป อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๒.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรมเกิดข้ึน    
ไมใชเพราะกรรมปจจัย      
  คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ.    
    ฯลฯ ไมใชเพราะวิปากปจจัย มี ๕ นยั ไมใชเพราะอาหารปจจยั มี ๓ นัย ไมใช    
เพราะอินทริยปจจัย มี ๓ นัย.   
  [๓๑๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย         
    คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายวญิญาณ อาศัยกายายตนะ.   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ   
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ    
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒.   
   อุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั               
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
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   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                   
    อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะฌานปจจยั       
  คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๓ และอุปาทากฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป ๑   
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ.           
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
ไมใชเพราะฌานปจจยั       
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจกัขุวิญญาณ และจักขายตนะ ขันธ ๒ ฯลฯ.          
    ฯลฯ ไมใชเพราะมัคคปจจยั มี ๕ นยั ไมใชเพราะสัมปยตุตปจจัยมี ๓ นัย ไมใช    
เพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๓ นยั ไมใชเพราะนัตถิปจจัย มี ๓ นัย ไมใชเพราะวิคตปจจัยมี ๓ นัย.   
    [๓๑๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 204 
                        สังสัฏฐวาร   
   [๓๑๗] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ขันธ ๒ คลุกเคลากับ   
ขันธ ๒ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.    
  [๓๑๘] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ    ๑   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๑   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๑   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "     ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๑.   
   [๓๑๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เกิดข้ึน ไม                 
ใชเพราะเหตุปจจัย         
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ     
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.                 
    คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.                
                           ฯลฯ   
  [๓๒๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๑.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        ปญหาวาร   
  [๓๒๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน                 
รูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย คือ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปน                 
อุปาทาธรรม โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม    
โดยเหตุปจจยั              
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
    [๓๒๒] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจยั              
    คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูป ฯลฯ รส ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็   
หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน      
   บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ โดย     
อารัมมณปจจยั              
  ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ                
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.              
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย       
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น       
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน      
    กุศลท่ีไดสรางไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ        
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพจิารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ    
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   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีไดละแลว กิเลสท่ีขมแลว กิเลสท่ีเคยเกิดข้ึนในกาล              
กอน ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ      
  บุคคลพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัสเกิดข้ึน             
  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยเจโตปริยญาณ         
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยั      
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั              
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก                   
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ    
ปจจัย.                   
  [๓๒๓] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย               
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย รูป รส ฯลฯ บุคคลกระทํา   
หทัยวัตถุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําจักขุ                
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน.   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจยั        
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง                
เพราะกระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน  ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน             
    กุศลธรรมท่ีส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว ทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  ผล ฯลฯ    
นิพพาน ฯลฯ      
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  นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย    
    โผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรมใหเปนอารมณอยาง   
หนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน             
ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน.   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย    
    มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยั                   
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
อธิปติปจจัย               
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแก                
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดย                   
อธิปติปจจัย.              
  [๓๒๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอนันตร                  
ปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใช          
อุปาทาธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                   
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.     
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย   
  ในปจจยวาร เหมือนกับนิสสยวาร.   
  [๓๒๕] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย           
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    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ           
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยซ่ึงความถึงพรอมดวยจักขุ ฯลฯ    
ซ่ึงความถึงพรอมดวยกาย ซ่ึงความถึงพรอมดวยวรรณะ ซ่ึงความถึงพรอมดวยคันธะ ซ่ึงความถึง             
พรอมดวยรส ฯลฯ ซ่ึงโภชนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ        
   ความถึงพรอมดวยจักขุ ฯลฯ ความถึงพรอมดวยกาย ฯลฯ ความถึงพรอมดวยวรรณะ    
ความถึงพรอมดวยคันธะ ความถึงพรอมดวยรส ฯลฯ โภชนะ เปนปจจยัแกศรัทธา แกผลสมาบัติ                 
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย      
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ                  
      ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยงั    
สมาบัติใหเกดิ กอมานะ ถือทิฏฐิ   
  ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย       
ฤดู ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ                  
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.      
    [๓๒๖] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย              
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปน                   
ของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  บุคคลเห็นรูป ดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ รสายตนะเปนปจจัยแกชิวหาวญิญาณ.                  
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.                
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยปุเรชาตปจจัย       
    มีอยางเดยีวคือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ โดยความเปน    
ของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน    
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  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                
ปุเรชาตปจจัย              
  โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยปุเรชาตปจจัย.                   
    [๓๒๗] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย     
ปจฉาชาตปจจยั             
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจยัแกกายที่ไมใชอุปาทา           
ธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.                   
                       พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรมนี้           
ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.   
                      พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม ท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม              
และกายท่ีไมใชอุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั.   
   [๓๒๘] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย     
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.                
    ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ และ    
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจยั.     
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   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ท้ัง                  
หลายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.     
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ี              
เปนอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต               
สมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจยั ในปฏิสนธิขณะ              
ฯลฯ.   
 ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ    
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยกัมมปจจัย.    
    [๓๒๙] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย     
วิปากปจจัย                
  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจยั แกขันธ ๓ ฯลฯ ปฏิสนธิ                
มี ๓ นัย.                  
  [๓๓๐] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย   
   คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.               
                        พึงถามถึงมูล    
   กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.                 
                        พึงถามถึงมูล     
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   กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดย   
อาหารปจจัย.               
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจยั         
    คือ อาหารที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย              
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจยั   
  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ในธรรมท่ีมีธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนมูล มี ๓ นัย ปฏิสนธิ        
    [๓๓๑] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจยั   
   คือ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจยั.       
                        พึงถามถึงมูล    
   จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแก              
กฏัตตารูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจัย.    
                       พึงถามถึงมูล    
   รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม            
โดยอินทริยปจจัย.          
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอินทริยปจจัย มี               
๓ นัย ปฏิสนธิ.             
  อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
อินทริยปจจยั              
  คือ จักขุนทรีย และจักขุวิญญาณ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ               
โดยอินทริยปจจัย กายนิทรีย ฯลฯ.   
  [๓๓๒] ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย     
ฌานปจจยั มี  ๓ นัย.       
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๓ นัย พึงกระทําถึงปฏิสนธิ.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๑ นัย.    
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   [๓๓๓] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั             
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใช                 
อุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ      
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.               
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                 
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย             
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายที่                
ไมใชอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีไมใช              
อุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.              
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.              
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
วิปปยุตตปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.    
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    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั.   
   [๓๓๔] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อาหาร อินทรีย. ไดแก กพฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปน    
อุปาทาธรรมนี้ โดยอินทริยปจจัย   
  รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั.     
    อุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั มี ๔ อยาง คือ                  
สหชาต ปุเรชาต อาหาร อินทรีย.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีไมใช                 
อุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั.    
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ.            
    ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาต ไมมีแตกตางกนั.                
   กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจยั                  
    รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั.    
    อุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย        
    มี ๒ อยาง คือ อาหาร อินทรีย.   
  คือ กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดย                  
อัตถิปจจัย                
  รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรมและไมใชอุปาทาธรรม             
โดยอัตถิปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั         
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต                  
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย ท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ    
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจยัแกมหาภูตรูป ๓ โดยอัตถิปจจยั ฯลฯ มหาภตูรูป ๒ เปนปจจยัแก                   
มหาภูตรูป ๒ โดยอัตถิปจจยั ตลอดถึงอสัญญสัตว.         
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   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาเหน็โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
โทมนัสเกิดข้ึน             
  โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย.    
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีไมใช              
อุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั มี ๒ อยาง คือ                  
สหชาต ปจฉาชาต.            
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลาย ท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม    
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต                  
สมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ                 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.          
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย        
    มี ๓ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.              
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เปน                   
ปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.             
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวติินทรีย เปนปจจัย          
แกกฏัตตารูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั.      
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   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
อัตถิปจจัย                
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยจักขุวิญญาณ    
   และจักขายตนะเปนปจจยัแก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๑ ท่ี   
ไมใชอุปาทาธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ            
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาธรรม และ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก ขันธ ๓                   
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก โผฏฐัพพายตนะ และ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ี                 
ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย คือ โผฏฐัพพายตนะ และ กายายตนะ เปนปจจยัแก     
กายวิญญาณ โดยอัตถิปจจยั.    
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจยั              
แกกายท่ีไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจยั.              
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และรูปชีวติินทรีย เปน                
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรม      
ท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจัย   
  มี ๓ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.              
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และกวฬิงการาหาร เปน                   
ปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรมนี้ โดยอัตถิปจจยั.    
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทาธรรม และ รูปชีวติินทรีย เปน               
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลายที่เปนอุปาทาธรรม และไมใชอุปาทาธรรม โดยอัตถิปจจยั.          
    [๓๓๕] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ    ๓   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๒   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๔    
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         ในอนันตรปจจัย                        มีวาระ    ๑    
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "     ๑   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "     ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "     ๕   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "     ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "     ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "     ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "     ๑   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "     ๓   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๓   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "     ๖   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "     ๗   
         ในฌานปจจัย                          มี  "     ๓   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "     ๓   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "     ๑   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "     ๔   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "     ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "     ๑   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "     ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๙.   
   [๓๓๖] อุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดย      
อินทริยปจจยั              
  อุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดย                 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
อาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.      
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   อุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอาหารปจจัย                   
เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย                  
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย.          
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย                   
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั  เปนปจจัยโดยกัมมปจจยั.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม โดยปจฉาชาต    
ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.   
   อุปาทาธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม โดย                 
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
อาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.                   
   อุปาทาธรรม และ ธรรมท่ีไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจยัแกอุปาทาธรรม และธรรมท่ี   
ไมใชอุปาทาธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.    
    [๓๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                     มีวาระ   ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                  มี  "    ๙    
          ในปจจยัท้ังปวง                            มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                  มี  "    ๙                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                  มี  "    ๖                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                     มี  "    ๔                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                     มี  "    ๙                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                     มี  "    ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                    มี  "    ๔.       
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    [๓๓๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั     กับเหตุปจจยั    มีวาระ    ๓               
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       กบั ฯลฯ       มี  "     ๓                 
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย      กบั ฯลฯ       มี  "     ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย     กับ ฯลฯ       มี  "     ๓                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     กับ ฯลฯ       มี  "     ๓                 
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย     กับ ฯลฯ       มี  "     ๓                 
          ในปจจยัท้ังปวง               กับ ฯลฯ       มี  "     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย     กบั ฯลฯ       มี  "     ๓                 
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ       มี  "     ๑                 
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย        กับ ฯลฯ       มี  "     ๓                 
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ       มี  "     ๓.                 
    [๓๓๙] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย        มีวาระ    ๒               
          ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                      มีวาระ    ๔ ฯลฯ.                  
          พึงจําแนกอนุโลมมาติกาใหพิสดาร.                 
         ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย          มีวาระ    ๙.              
                       อุปาทาทุกะ จบ    
                       อุปาทินนทุกะ    
                        ปจจยวาร   
  [๓๔๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทาทินนธรรม       
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ                
กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.         
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   อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.   
   อนุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.       
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒    
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.         
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    [๓๔๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.           
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   [๓๔๒] อนปุาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย                   
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒    
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.         
                           ฯลฯ   
  [๓๔๓] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ    ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๒   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๑   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "     ๒   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "     ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "     ๒    
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         ในนิสสยปจจยั                         มีวาระ    ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "     ๑   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๕   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "     ๕   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "     ๕   
         ในฌานปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "     ๒   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "     ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "     ๒   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "     ๒   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๕.   
   [๓๔๔] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ            
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑              
ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย      
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป   
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
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    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ.           
    อุปาทินนธรรม และ อนปุาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ      
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                
ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภูตรูป ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา                 
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.      
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ      
เหตุปจจยั                 
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ                   
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
  [๓๔๕] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั              
    คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม หทัยวัตถุ    
อาศัยขันธท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย      
    สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย                   
    จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม.   
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั                  
    คือจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย     
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  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ      
อารัมมณปจจยั              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม มหาภตูรูปท้ังหลาย.         
    [๓๔๖] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย.              
    ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย ไมใชเพราะอัญญมัญญ   
ปจจัย ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.   
  [๓๔๗] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย              
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                 
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ตลอดถึง    
อสัญญสัตว.                
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                   
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม.   
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                  
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ                 
ฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว อุตุสมุฏ              
ฐานรูป.                   
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ      
ปุเรชาตปจจัย              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.   
   [๓๔๘] อนปุาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย               
    คือ เจตนาทีเ่ปนอนุปาทินนธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม พาหริรูป                  
ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.             
    [๓๔๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจยั                
    คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัย                  
มหาภูตรูปท้ังหลาย.    
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  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปากปจจัย    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอุตุสมุฏฐานรูป.   
  [๓๕๐] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจยั                
    คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.       
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาหารปจจัย    
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ                  
   [๓๕๑] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอินทริยปจจยั              
    คือ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.               
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอินทริยปจจยั                  
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
   [๓๕๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจยั                  
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยปญจวิญญาณ ขันธ ๒ ฯลฯ   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย ฯลฯ   
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะฌานปจจัย   
    คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
      [๓๕๓] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะมัคคปจจัย เหมือน    
กับท่ีไมใชเพราะเหตุปจจยั โมหะไมมี.    
   ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย.   
  [๓๕๔] อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจยั            
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                 
    สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ       
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย                 
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม   
   ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ    
    ฯลฯ ไมใชเพราะนัตถิปจจัย ไมใชเพราะวิคตปจจัย.     
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   [๓๕๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "     ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "     ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "     ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "     ๔.   
    [๓๕๖] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  
         กับ ฯลฯ                             มีวาระ    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔.   
   [๓๕๗] ในอารัมมณปจจยั   กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย  มีวาระ    ๒                   
          ในอนันตรปจจัย    กับ ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในสมนนัตรปจจัย   กบั ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในสหชาตปจจัย    กับ ฯลฯ              มี  "     ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย   กับ ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในนิสสยปจจยั     กับ ฯลฯ              มี  "     ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย   กบั ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในปุเรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในอาเสวนปจจัย   กับ ฯลฯ              มี  "     ๑   
         ในกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ              มี  "     ๕    
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         ในวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ              มีวาระ    ๕   
         ในมัคคปจจัย      กับ ฯลฯ              มี  "     ๑   
         ในสัมปยุตตปจจยั   กบั ฯลฯ              มี  "     ๒   
         ในอวิคตปจจัย     กับ ฯลฯ              มี  "     ๕.   
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.             
                        ปฏิจจวาร   
  [๓๕๘] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ใน   
ปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป                  
ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภตูรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปน                  
อุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวตัถุ.   
  อุปาทินนธรรม และอนุทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั              
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                   
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                  
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                  
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.   
    [๓๕๙] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
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   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จกัขุวิญญาณอาศัยจกัขายตนะ        
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.                 
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวตัถุ.   
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ    
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.             
    [๓๖๐] อนปุาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย    
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
   อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.                  
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะอธิปติปจจัย         
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.             
                           ฯลฯ   
  [๓๖๑] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ    ๕   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๔   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๓   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "     ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "     ๔   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "     ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "     ๔   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "     ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "     ๔    
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         ในปุเรชาตปจจัย                       มีวาระ    ๔   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "     ๓   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๕   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๕.   
   [๓๖๒] อุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะขันธ ๒ ฯลฯ             
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ    
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูป ท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย   
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จักขุวิญญาณอาศัยจักขายตนะ        
กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัย 
วัตถุ.    
    อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ                 
ท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา              
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.    
      อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั      
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐาน                   
รูป ฯลฯ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย             
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
  อนุปาทินนธรรม อาศัยอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ      
เหตุปจจยั        
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  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ                  
มหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ            
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคต              
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.    
  [๓๖๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "     ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "     ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "     ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "     ๔.   
    [๓๖๔] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๕ ฯลฯ    
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         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "     ๔   
   [๓๖๕] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มี  "     ๔   
          ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ                 มี  "     ๔   
         ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ                   มี  "     ๓   
         ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ                  มี  "     ๕.   
                นิสสยวาร เหมือนกับปจจยวาร.        



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 231 
                        สังสัฏฐวาร   
   [๓๖๖] อุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ   
ขณะ ฯลฯ    
  อนุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรมขันธ ๒ ฯลฯ.    
    [๓๖๗] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ    ๒   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๒   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๑   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "     ๒   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "     ๒   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "     ๒   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "     ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "     ๑   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "     ๒   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๒   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๒   
   [๓๖๘] อุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอุปาทินนธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย          
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ                
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
  อนุปาทินนธรรม คลุกเคลากับอนุปาทินนธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย       
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    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกขันธ ๒ ฯลฯ                 
โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย               
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  [๓๖๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "     ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "     ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "     ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "     ๒   
    การนับท้ังสองนี้ นอกจากน้ีก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
                         ปญหาวาร   
  [๓๗๐] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย    
เหตุปจจยั                 
  ในปฏิสนธิขณะ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ    
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.   
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย    
เหตุปจจยั.                
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจยั               
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน                 
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
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  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนปุาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน                
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั    
  [๓๗๑] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม กล่ิน รส โผฏฐัพพะ     
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส                   
เกิดข้ึน                   
  ในเม่ือกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวบิาก เกิดข้ึน   
    รูปายตนะท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ คันธายตนะท่ีเปน      
อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกฆานวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ     
โดยอารัมมณปจจัย.          
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม กล่ิน รส โผฏฐัพพะ     
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส                   
เกิดข้ึน                   
  บุคคลเห็นรูป ซ่ึงเปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพพจักขุ      
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ซ่ึงเปนอุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ   
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.    
    อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซ่ึงกุศลธรรมนั้น ยอมยนิดี    
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
   กุศลท้ังหลายท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพจิารณามรรค ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ-   
ปจจัย     
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  พระอริยะท้ังหลาย กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กเิลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิด                
แลวในกาลกอน ฯลฯ รูปท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธ                  
ท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน                 
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจยัแก    
เนวสัญญานาสัญญายตนะ        
  ขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ   
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย         
อารัมมณปจจยั.             
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ รูปท้ังหลายท่ีเปนอนปุาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ขันธท้ังหลาย                   
ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
   ในเม่ือกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิต ท่ีเปนวิบาก เกิดข้ึน    
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะเปนปจจยัแก    
เนวสัญญานาสัญญายตนะ        
  รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกขักขุวญิญาณ สัททายตนะ ฯลฯ                 
    โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจยั.   
   [๓๗๒] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ กาย ฯลฯ รูปท้ังหลายท่ีเปน    
อุปาทินนธรรม ฯลฯ กล่ิน รส โผฏฐัพพะ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีเปน                   
อนุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา                
จักขุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.                 
    อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.    
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   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ              
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ   
   กุศลท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ      
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา    
ผล ฯลฯ นิพพาน ฯลฯ          
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย คือ      
รูปท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ี               
เปนอนุปาทินนธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน                  
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต                
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.         
   [๓๗๓] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน            
อุปาทินนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                 
   ปญจวิญญาณ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ โดยอนันตรปจจัย    
   วิบากมโนธาตุ เปนปจจยัแกวิบากมโนวญิญาณธาตุ โดยอนันตรปจจยั.   
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ภวังค เปนปจจยัแกอาวชัชนะ วิบากมโนวิญญาณธาตุเปนปจจยัแกกิริยามโนวิญญาณ               
ธาตุ โดยอนันตรปจจัย.     
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน           
อนุปาทินนธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยั             
แกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย    
  อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปน    
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.   
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  ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๕ นัย เหมือนกับนิสสยปจจัยในปจจยวาร               
    [๓๗๔] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
    มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย แกทุกขทาง    
กาย โดยอุปนสิสยปจจัย      
  ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤด ูท่ีเปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ โภชนะเปนปจจยัแกสุขทางกาย    
แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจยั   
  สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเปนปจจยัแกสุขทางกาย แกทุกข    
ทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.    
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยปจจัย   
    ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยสุขทางกายแลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ           
    ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดูท่ีเปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ บุคคลอาศัยโภชนะแลวใหทาน ฯลฯ   
ยังสมาบัติใหเกิด ทําลายสงฆ   
  สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะเปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกความ    
ปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.           
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน กอมานะ ถือทิฏฐิ          
    ศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยซ่ึงเสนาสนะ      
แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
  ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะเปนปจจยัแกศรัทธา    
ฯลฯ แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
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   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวยังตนใหเดือดรอน   
ใหเรารอน ทุกขมีการแสวงหาเปนมูล ฯลฯ                   
   บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ ฤดู ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลว     
ยังตนใหเดือนรอน ใหเรารอน ทุกขมีการแสวงหาเปนมูล ฯลฯ    
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย          
    ธรรมท่ีเปนกุศล และกุศลเปนปจจยัแกวบิาก โดยอุปนสิสยปจจัย.   
   [๓๗๕] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กายรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม กล่ิน                 
โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ   
   เม่ือกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก เกิดข้ึน   
   รูปายตนะท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ คันธายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ    
พายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ.   
  ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย              
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.    
    อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ กายรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม กล่ิน                 
รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
    บุคคลเห็นรูปท่ีเปนอุปาทินนธรรม ดวยทิพพจักขุ.       
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม             
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ เสียง               
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
   บุคคลเห็นรูปท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.          
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    อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ฯลฯ กล่ิน               
ฯลฯ โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
   เม่ือกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก เกิดข้ึน   
   รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพ    
พายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาตปจจัย           
   หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.           
    อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย            
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ         
สัททายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวญิญาณ โดยปุเรชาต       
ปจจัย.                   
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนปุาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย           
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   คือ รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.   
   [๓๗๖] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย   
    มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกาย             
ท่ีเปนอุปาทินนธรรมน้ี ท่ีเกดิกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.     
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแก                
กายท่ีเปนอนปุาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยปจฉาชาตปจจัย.    
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาต       
ปจจัย ฯลฯ                
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั ฯลฯ.    
    อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั ฯลฯ    
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   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาต      
ปจจัย ฯลฯ                
  [๓๗๗] อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอาเสวนปจจัย.    
    [๓๗๘] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย   
   คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายโดยกัมมปจจยั        
    ในปฏิสนธิขณะ เจตนาท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและกฏัตตารูป                   
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย   
   คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.     
    อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย               
    คือ เจตนาทีเ่ปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย              
โดยกัมมปจจัย.             
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย   
   คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยกมัมปจจยั.    
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ นานาขณิก ไดแก เจตนาที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ             
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๓๗๙] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยวิปากปจจัย   
   คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทินนธรรม ฯลฯ                  
   ในธรรมท่ีมีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ นัย.             
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยวปิากปจจยั   
   คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม ซ่ึงเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต                   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวปิากปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ      
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   [๓๘๐] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั   
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอาหาร              
ปจจัย ปฏิสนธิ            
  กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรมน้ี โดยอาหาร               
ปจจัย.                   
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั   
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย            
    กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหาร              
ปจจัย.                   
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั             
    คือ อาหารท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน                
รูปท้ังหลาย               
  กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหาร    
ปจจัย.                   
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั   
   คือ อาหารทั้งหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ                  
ฐานรูปท้ังหลาย โดยอาหารปจจัย   
  กวฬิงการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายที่เปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดย                   
อาหารปจจัย.               
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั   
   คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรมนี้ โดย                
อาหารปจจัย.               
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั         
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    คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และ                   
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.   
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอาหารปจจยั              
    คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน                   
อุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.   
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนปุาทินนธรรม โดยอาหารปจจัย             
    คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน                   
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจัย.   
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน      
ธรรม โดยอาหารปจจยั       
  คือ กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปน                   
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอาหารปจจยั.          
   [๓๘๑] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอินทริยปจจัย   
   คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย                 
อินทริยปจจยั              
  ในปฏิสนธิขณะ อินทรียท้ังหลายที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ                
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั   
  จักขุนทรีย เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ กายินทรีย ฯลฯ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแก              
กญัตตารูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั.   
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม ฯลฯ          
   ในธรรมท่ีมีอุปาทินนธรรมเปนมูล มี ๓ นัย รูปชีวิตนิทรีย มีเฉพาะนัยตนเทานั้น                  
นัยท่ีเหลือนอกนั้นไมมี.    
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอินทริยปจจยั   
   คือ อินทรียท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต - 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอินทริยปจจยั.     
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   [๓๘๒] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยฌานปจจยั มี ๔ นัย.                 
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นยั                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๒ นัย.           
   [๓๘๓] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยั                   
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ขันธท้ังหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ โดยวิปปยุตต 
ปจจัย        
หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.    
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจยั                   
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.    
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.            
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยั แกจิตตสมุฏฐาน                 
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนปุาทินนธรรม                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.              
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.           
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย           
    มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม เปนปจจยัแก                
กายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยตุตปจจัย.                
    อนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแก อนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน                
รูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน                
อนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.           
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั   
   มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยั                  
แกกายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.   
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยวิปปยุตต      
ปจจัย    
  มีอยางเดยีว คือ ปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยั                  
แกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกดิกอน โดยวิปปยุตตปจจยั.             
    [๓๘๔] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจยั   
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
                          ฯลฯ   
  บทท่ียอไว พงึจําแนกใหครบถวน.   
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.         
                          ฯลฯ   
  บทท่ียอไว พงึใหพิสดาร.   
  อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจยั              
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต อาหาร.                  
                          ฯลฯ   
  บทท่ียอไว พงึใหพิสดาร.   
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.         
                          ฯลฯ    
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  บทท่ียอไว พงึจําแนกใหพสิดาร.   
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.               
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก รูปท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมท่ีเกิดกอน ฯลฯ เสียง ฯลฯ                 
โผฏฐัพพะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน      
   ในเม่ือกุศล และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิต ท่ีเปนวิบาก เกิดข้ึน    
    รูปายตนะ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.            
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน               
อุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั                
   กวฬิงการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายที่เปนอุปาทินนธรรมน้ี โดย    
อัตถิปจจัย.               
  อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจยั             
    มี ๒ อยาง คือ ปจฉาชาต อาหาร.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปน               
อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย   
   กวฬิงการาหารท่ีเปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจยั แกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และ   
อนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.   
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจยั              
    มี ๔ อยาง คือ ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.      
   ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก รูปายตนะท่ีเปนอนปุาทินนธรรม และหทัยวัตถุ โผฏฐัพพายตนะ                   
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย                
    รูปายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และจักขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพ    
พายตนะท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และกายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ โดยอัตถิปจจัย.           
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนุปาทินนธรรม กวฬิงการาหารท่ีเปน                   
อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.    
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และรูปชีวติินทรีย เปน                
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.        
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   อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนปุาทินนธรรม โดยอัตถิปจจยั             
    มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร.         
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน                 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.           
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอนุปาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก    
ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก รูปายตนะท่ีเปนอนปุาทินนธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก                  
ขันธท้ังหลายที่เปนอนุปาทินนธรรม โดยอัตถิปจจัย          
   โผฏฐัพพายตนะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอนปุาทินนธรรม   
โดยอัตถิปจจยั.            
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และกวฬิงการาหารท่ีเปน                 
อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกกายท่ีเปนอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจัย.    
    อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม   
โดยอัตถิปจจยั             
  มีอยางเดยีว คือ อาหาร ไดแก กวฬิงการาหารท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน    
ธรรม เปนปจจัยแกกายท่ีเปนอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรมนี้ โดยอัตถิปจจยั             
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย เปนปจจยั โดยอวิคต    
ปจจัย.                   
  [๓๘๕] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ    ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๔   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๒   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "     ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "     ๔   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "     ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "     ๒    
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         ในนิสสยปจจยั                         มี  "     ๕   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "     ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "     ๖   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "     ๖   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "     ๑   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "     ๕   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๔   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "     ๙   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "     ๔   
         ในฌานปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "     ๒   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "     ๖   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "     ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "     ๔   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๙.   
   [๓๘๖] อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
    อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย     
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉา              
ชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย.   
   อุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปจจัย     
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั.     
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั.      
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   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย     
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย           
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั.         
   อนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรมและอนุปาทินนธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย   
เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย.    
  อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.         
    อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอนุปาทินนธรรม โดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั.         
    อุปาทินนธรรม และอนุปาทินนธรรม เปนปจจยัแกอุปาทินนธรรม และอนุปาทินน      
ธรรม โดยอาหารปจจยั.      
  [๓๘๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "     ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "     ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "     ๘   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "     ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั              มี  "     ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                 มี  "     ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "     ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "     ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                มี  "     ๔.   
    [๓๘๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กับเหตุปจจัย    มีวาระ    ๔                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย        กับ    ฯลฯ   
                                            มีวาระ    ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย        กับ    ฯลฯ   
                                            มี  "     ๔     
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         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย        กับ    ฯลฯ   
                                            มี  "     ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย        กับ    ฯลฯ   
                                            มี  "     ๒    
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย           กับ    ฯลฯ   
                                            มี  "     ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย           กับ    ฯลฯ   
   [๓๘๙] ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๔   
         กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๔   
          ในอธิปติปจจัย   กับ ฯลฯ                มี  "     ๒.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
         ในอวิคตปจจัย    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ    ๙.    
                       อุปาทินนทุกะ จบ                   
                       อุปาทานทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๓๙๐] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน กามุปาทาน อาศัย    
สีลัพพตุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อาศัย กามุปาทาน กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน        
อัตตวาทุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย.               
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ กามุปาทาน และสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยทิฏุปาทาน   
กามุปาทาน ฯลฯ.      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 249 
                   พึงกระทําจกัรท้ังหมด.                
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป             
กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.         
   อุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม.    
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทานธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาน                 
ธรรม ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒.             
   อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม  เกิดขึ้น เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือกามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.   
                    พึงกระทําจกัรนยัท้ังหมด.             
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรม                 
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม และ     
มหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ.       
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใช   
อุปาทานธรรม  เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาน   
ธรรม และทิฏุปาทาน ขันธ ๒ ฯลฯ.    
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                  พึงกระทําจกัรนัยท้ังหมด.              
   [๓๙๑] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
    พึงกระทําหวัขอปจจยัท้ัง ๙ ยกเวนรูปออกเสีย.         
   [๓๙๒] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ    ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "     ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "     ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "     ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "     ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "     ๙.   
   [๓๙๓] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใช                   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ                   
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ       
   สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   [๓๙๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ                   
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย.         
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อารัมมณปจจยั              
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม   
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม หทัยวัตถุ อาศัย                  
ขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.     
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    ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น                 
ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐาน   
รูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.               
   ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ไมใชเพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสย                   
ปจจัย.                   
  [๓๙๕] อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                
    คือ ในอรูปภูมิ กามุปาทาน อาศัยอัตตวาทุปาทาน อัตตวาทุปาทานอาศัยกามุปาทาน.            
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย         
    คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป                   
อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย.    
                         ฯลฯ   
                    พึงทําหัวขอปจจยั ๙                
                 ในอรูปภูมิ มีอุปาทานธรรม ๒.            
                          ฯลฯ   
  [๓๙๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "    ๓ ฯลฯ    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "    ๑    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๓.   
   [๓๙๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                          มีวาระ   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย     กับ ฯลฯ      
                                            มี  "    ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย   กับ ฯลฯ      
                                            มี  "    ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย   กับ ฯลฯ       
                                            มี  "    ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย  กับ ฯลฯ       
                                            มี  "    ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั   กับ ฯลฯ        
                                            มี  "    ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย      กับ ฯลฯ       
                                            มี  "    ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย     กับ ฯลฯ       
                                            มี  "    ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ      
                                            มี  "    ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย   กับ ฯลฯ      
                                            มี  "    ๙     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 253 
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย      กับ ฯลฯ      
                                            มีวาระ   ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย      กับ ฯลฯ       
                                            มี  "    ๓.    
   [๓๙๘] ในอารัมมณปจจยักับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย    
                                            มี  "    ๑    
         ในปจจยัท้ังปวง             กับ ฯลฯ     มี  "    ๑   
         ในมัคคปจจัย               กับ ฯลฯ     มี  "    ๑   
         ในอวิคตปจจัย              กับ ฯลฯ     มี  "    ๑.   
         แมสหชาตวาร ก็เหมือนกับปฏิจจวาร.               
   พึงจําแนกสหชาตวารท่ีวา กามุปาทาน เกดิรวมกับทิฏปุาทาน.   
                        ปจจยวาร   
  [๓๙๙] อูปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย คือ กามุปาทาน   
อาศัยทิฏุปาทาน. มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร. ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ี                  
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป มหาภูตรูปท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลาย    
ขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.         
   อุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม อุปาทานธรรม    
ท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.    
  อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท่ีเปนอุปาทานธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทาน                 
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ อุปาทานธรรมท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป                  
ท้ังหลาย อุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.     
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   อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย ทิฏุปาทาน อาศัย    
กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.   
                     พึงกระทําจกัรนัย                   
            กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ.     
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทาน    
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ           
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีไมใช    
อุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรมและหทัยวัตถุ.                 
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใช   
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช   
อุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน.    
                    พึงกระทําจกัรนยั    
   กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ.    
                      พึงกระทําจกัรนัย    
   ฯลฯ เพราะอารัมมณปจจยั   
  ในอารัมมณปจจัย ซ่ึงมีธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรมเปนมูล พึงจําแนกท้ังปญจายตนะ และ                
หทัยวัตถุ.                 
  [๔๐๐] ในเหตุปจจัย                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙    
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         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "      ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙   
   [๔๐๑] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใช                   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณอาศัยจกัขายตนะ กาย        
วิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ              
โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ี          
สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.   
  [๔๐๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๙ ฯลฯ.                   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๙   
         เหมือนปฏิจจวาร.    
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๓   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๔๐๓] อุปาทานธรรม คลุกเคลากับอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ กามุปาทาน คลุกเคลากับทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน คลุกเคลากับกามุปาทาน.              
                      พึงกระทําจกัรนัย.                   
               พึงกระทําหัวขอปจจัยท้ัง ๙ อยางนี้.      
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   [๔๐๔] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "      ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙.   
   [๔๐๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน                   
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา                   
กับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   [๔๐๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๙.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๔๐๗] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทาน           
ธรรม โดยเหตุปจจัย.      



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 257 
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจยั.                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจยั        
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป             
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                   
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปน                 
อุปาทานธรรม โดยเหตุปจจยั.    
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                  
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจยั.                 
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยเหตุ   
ปจจัย    
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต                 
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.           
                       พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.                  
                       พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานธรรม และไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย.   
   [๔๐๘] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
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   คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย อุปาทานธรรม เกิดข้ึน. พึงกระทําคําวา ปรารภ    
ท้ัง ๓ นัย.                
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย     
    คือ บุคคลใหทาน รักษาศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากศุลธรรมนั้น ยอม   
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา    
อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  กุศลธรรมท้ังหลายท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน           
    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพจิารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน    
    นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยะท้ังหลาย กิเลสท่ีละแลว ซ่ึงไมใชอุปาทานธรรม ฯลฯ พิจารณากิเลสท้ังหลาย                 
ท่ีละแลว กเิลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ    
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรม โดยความเปนของไม    
เท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน    
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ ฯลฯ   
    รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก                  
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ    
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย                  
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน      
ยิ่ง ซ่ึงกุศลธรรมนั้น เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะเกดิข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน                  
    กุศลท้ังหลายท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ                 
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุ             
เปนตนนัน้ ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.    
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  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    
จากฌาน ฯลฯ                 
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี                 
ไมใชอุปาทานธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
เกิดข้ึน                   
  อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย       
อารัมมณปจจยั พึงกระทําคําวา ปรารภท้ัง ๓ นัย.              
   [๔๐๙] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจยั มีอยางเดียว คือ    
อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําอุปาทานธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนกัแนน อุปาทาน               
ธรรม เกิดข้ึน. มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดยีว.    
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย      
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ในกาล       
กอน ฯลฯ ออกจากฌานแลวทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพจิารณา ยอมยนิดี ฯลฯ           
    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ผล ฯลฯ   
นิพพานใหหนกัแนน แลวพิจารณา   
  นิพพาน เปนปจจัยแก ผล โดยอธิปติปจจยั              
   จกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหหนกัแนน                 
แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน              
ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.    
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ            
ท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.       
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.      
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   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงกุศลธรรมนั้น เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง              
หนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.   
  กุศลท้ังหลายที่ไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน    
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปน    
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน              
อารมณหนกัแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน.                
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน                 
ธรรมท้ังหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย.         
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอธิปติปจจัย            
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลท่ีไดส่ังสม    
ไวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอุปาทานธรรมใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปน              
อารมณอยางหนักแนน อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ             
และจิตตสมุฏฐานรูป ท่ีเปนอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย       
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย. เปนอารัมมณาธิปติ                  
   พึงกระทําคําวา ปรารภ ท้ัง ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติอยางเดียว.   
   [๔๑๐] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิ                  
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.     
                      พึงกระทํามูล    
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   อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม                
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.           
                        พึงกระทํามูล   
   อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ                  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย.                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอนันตรปจจัย      
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช         
อุปาทานธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู แกผลสมาบัติ    
โดยอนันตรปจจัย.           
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรมเปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอนันตรปจจัย    
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน           
อุปาทานธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อาวัชชนะ เปนปจจยัแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย                  
โดยอนันตรปจจัย.           
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอนันตรปจจัย            
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม    
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย   
   อาวัชชนะ เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย.         
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย       
อนันตรปจจยั               
  คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแก    
อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.         
                       พึงกระทํามูล    
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   อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกขันธ                   
ท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.            
                       พึงกระทํามูล   
   อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแก    
อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย.               
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เหมือนกับปจจยวาร.     
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจยั เหมือนกับปจจยวาร.     
   [๔๑๑] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ    
อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ                
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อุปาทานธรรมท้ังหลายเปนปจจยัแกอุปาทาน     
ธรรมท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.                 
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ              
ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ   
  ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ         
แลวถือเอาซ่ึงส่ิงของท่ีเจาของมิไดให                   
   มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ                   
    บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เขาไปอาศัยเสนาสนะ       
แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดย                
อุปนิสสยปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
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    ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ           
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ ฯลฯ อทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ                 
ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ        
ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ       
ฆาคนในนิคม ฯลฯ            
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย.              
                        พึงกระทํามูล   
   บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ถือทิฏฐิ บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ    
แลวถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให   
  มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ                 
ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ    
ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ   
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย       
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม โดย      
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย.    
   [๔๑๒] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดย   
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัสเกิดข้ึน             
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ          
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    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.               
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ                 
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.        
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดย   
ปุเรชาตปจจัย.             
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยปุเรชาตปจจัย           
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวัตถุ                 
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.                
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตต    
ขันธท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.   
  [๔๑๓] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย   
ฯลฯ.   
 ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยปจฉาชาต                   
ปจจัย ฯลฯ.               
  อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.     
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั.   
   [๔๑๔] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดย   
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธ และ                   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแก อุปาทานธรรม โดยกัมมปจจยั    
    คือ เจตนาทีไ่มใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแก สัมปยุตตขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาน               
ธรรม โดยกัมมปจจัย.       
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแก อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                 
โดยกัมมปจจัย              
  คือ เจตนาที่ไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแก สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท่ีเปนอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                 
   [๔๑๕] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดย   
วิปากปจจัย                
  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ มี ๑ นัย.   
   [๔๑๖] ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดย   
อาหารปจจัย                
  มี ๓ นัย คือ กวฬิงการาหาร อยางเดียว.                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั มี ๓ นยั คือ รูปชีวิตนิทรียอยางเดยีว.             
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย.                
   [๔๑๗] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแก อุปาทานธรรม โดยมัคคปจจยั   
   คือ องคมรรคท้ังหลาย ท่ีเปนอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรมท้ังหลายท่ีเปน                
สัมปยุตตธรรม โดยมัคคปจจัย.   
  พึงกระทําหัวขอปญหา ๙ โดยเหตุนี้.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๙ นัย.           
   [๔๑๘] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย          
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแก จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                   
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ท่ี              
เกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                 
    มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก อุปาทานธรรมท้ังหลาย    
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแก อุปาทานธรรม และ    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.                  
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแก     
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.                 
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกาย                   
นี้ ท่ีเกิดกอน โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  [๔๑๙] อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   คือ กามุปาทาน เปนปจจัยแกทิฏุปาทาน โดยอัตถิปจจัย.   
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.     
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  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั    
    อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดย       
อัตถิปจจัย. ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจยั       
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย. ฯลฯ พึงใหพิสดาร              
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต เหมือนกับ สหชาตปจจัย                   
   ท่ีเปนปุเรชาต เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.              
   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  สหชาต พึงจาํแนก เหมือนกับ สหชาตปจจัย                 
   ปุเรชาต พึงจําแนก เหมือนกับ ปุเรชาตปจจัย.            
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย       
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกกามุปาทาน                 
โดยอัตถิปจจยั.            
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกามุปาทาน โดย     
อัตถิปจจัย.               
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.    
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   ท่ีเปนสหชาตไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม และอุปาทานธรรมท้ังหลาย เปน    
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.                   
    ท่ีเปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแก         
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.    
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก อุปาทานธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีไม                 
ใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกาย                   
นี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกวฬิงการาหาร    
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก อุปาทานธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย                 
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.            
   อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรม   
ท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอัตถิปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน เปนปจจยัแก                   
ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.               
                      พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ทิฏุปาทาน และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกามุปาทาน และ     
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.    
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   [๔๒๐] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "      ๙    
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         ในสหชาตปจจัย                        มีวาระ     ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "      ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "      ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "      ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "      ๓   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "      ๓   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "      ๓   
         ในฌานปจจัย                          มี  "      ๓   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "      ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙.   
   [๔๒๑] อุปาทานธรรม เปนปจจยัแก อุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย.               
   อุปาทานธรรม เปนปจจยัแก ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.             
    อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณ                   
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.    
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   ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย                
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย              
อินทริยปจจยั.             
  ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.                   
    ธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปุเรชาตปจจัย.             
  อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม โดย       
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
    อุปาทานธรรม และธรรมท่ีไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรม และธรรมท่ี    
ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสย                  
ปจจัย.                   
  [๔๒๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                มี  "   ๙.   
   [๔๒๓] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั    กับเหตุ      
         ปจจัย                               มีวาระ  ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย      กับ ฯลฯ    มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย    กบั ฯลฯ    มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย    กับ ฯลฯ    มี  "   ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง              กับ ฯลฯ    มี  "   ๙    
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         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มีวาระ  ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                             มี  "   ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                             มี  "   ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                             มี  "   ๙    
   [๔๒๔] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุ         
         ปจจัย                               มี  "   ๙.   
         ในอธิปติปจจัย    
        กับ ฯลฯ                             มีวาระ  ๙.    
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
   ในวิคตปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย มีวาระ ๙.    
                      อุปาทานทุกะ จบ    
                       อุปาทานิยทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๔๒๕] อุปาทานนิยธรรม อาศัยอุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต                 
รูป ๑ ฯลฯ.                
  โลกิยทุกะ เปนอยางไร พึงกระทําอยางนัน้ ไมแตกตางกนั.   
                    อุปาทานสัมปยตุตทุกะ                 
                        ปฏิจจวาร   
  [๔๒๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
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    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โลภะ และ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.             
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม        
เพราะเหตุปจจยั เกิดข้ึน    
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยตุตธรรม ขันธ    
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ขันธ                 
๒ ฯลฯ.    
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ    
๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม    
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตตธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.    
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.   
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต                   
ธรรม.    
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภตูรูป                   
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                
และโลภะ.      
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  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม        
และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต    
วิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  [๔๒๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ โลภะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.              
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั            
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม    
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ.              
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย            
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.   
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยตุตธรรม        
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
                         ฯลฯ   
  [๔๒๘] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๖   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "      ๖    
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         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "      ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "      ๙   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "      ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "      ๖   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "      ๖   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙.   
   [๔๒๙] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ซ่ึงเปน                 
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในอเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคต      
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
    [๔๓๐] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อารัมมณปจจยั          
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  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.    
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณ   
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม จิตตสมุฏฐาน                   
รูป อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.                 
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปจจยั    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภตูรูป                   
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                
และโลภะ.                   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจยั ไมใชเพราะอนันตรปจจยั ไมใชเพราะสมนันตรปจจยั                   
ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.    
  [๔๓๑] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย              
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.         
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต   
ปจจัย    
  คือ ในอรูปภมิู โลภะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต                 
ธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคต    
สัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย      
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จติต               
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะท่ี                
เปนทิฏฐิคตวปิปยุตตธรรม ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.     
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   อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต   
ปจจัย    
  คือ ในอรูปภมิู สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.           
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยตุตธรรม        
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                 
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม และมหาภตูรูป                   
ท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม               
และโลภะ.                   
  ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย.   
   [๔๓๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
กัมมปจจยั                 
  คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม.    
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใช เพราะกัมม    
ปจจัย    
  คือ สัมปปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม พาหิรรูป ฯลฯ                   
อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตสุมุฏฐานรูป ฯลฯ.                   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใช เพราะกัมมปจจัย        
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย   
  คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                
และโลภะ.        
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  [๔๓๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๓   
         การนับท้ังสอง นอกจากนี้ ก็พึงกระทํา             
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.             
                        ปจจยวาร   
  [๔๓๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ     
ปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
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    คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป   
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม               
อาศัยหทัยวัตถุ.            
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยตุตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย               
อาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม.   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิด   
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป   
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลายและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคต               
วิปปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ อาศัย                 
หทัยวัตถุ.                 
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม        
อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                   
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิด   
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภตู    
รูปท้ังหลาย จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม            
และโลภะ โลภะอาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัย                   
วัตถุ.    
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานสัมปยุตตธรรม        
และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ                   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ         
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๓ และโลภะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
                         ฯลฯ   
            ในอารัมมณปจจยั พึงกระทําปญจวญิญาณ.        
   [๔๓๕] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "      ๙   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙.   
   [๔๓๖] อุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอุปาทานวิปปยตุตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ                   
ปจจัย    
  คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญ                  
สัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตต                 
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ                 
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.               
                           ฯลฯ   
  [๔๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๙    
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         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มีวาระ   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "    ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๓   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๔๓๘] อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย.    
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
    คือ อรูปภมิู เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
    คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวิปปยตุต     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ อรูปภูมิ เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   [๔๓๙] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๖   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๖   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๖   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "      ๖   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑    
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         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๖.   
   [๔๔๐] อุปาทานวิปปยุตตธรรม คลุกเคลากับอุปาทานวปิปยุตตธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะเหตุปจจยั            
  [๔๔๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "    ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "    ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "    ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "    ๖   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๔๔๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย            
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                  
โดยเหตุปจจยั.             
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั                  
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
โดยเหตุปจจยั เหตุท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกโลภะ              
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.   
                        พึงกระทํามูล    
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   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน              
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั เหตุท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัย        
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.                
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยเหตุปจจยั                  
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต                 
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเปนปจจยัแกจิตตสมุฏ              
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.    
                       พึงกระทํามูล   
   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.    
                        พึงกระทํามูล   
   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม    
โดยเหตุปจจยั              
  คือ โมหะ และโลภะท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.   
                       พึงกระทํามูล   
   โมหะ และโลภะท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตต   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.   
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปทานสัมปยุตต    
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย                
   คือ โมหะ และโลภะท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแก   
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
   [๔๔๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ     
ปจจัย     
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  คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทาน             
สัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน.    
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทาน                 
วิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.   
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ                
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.              
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั               
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ    
ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น    
ราคะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เม่ือฌานเส่ือมไป   
โทมนัสเกิดข้ึนแกบุคคลผูเดอืดรอนใจ   
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานพิพาน   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ฯลฯ กิเลส    
ท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน           
   บุคคลพิจารณาเหน็จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ และขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตต                
ธรรม และโลภะ โดยความเปนของไมเท่ียง ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ        
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ    
ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ พึงใสใหครบถวน เห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ตลอดถึงกายวิญญาณ    
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกอิทธิวิธญาณแก เจโตปริยญาณ                
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย         
อารัมมณปจจยั.     
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  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั               
    คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง                  
ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ                   
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ         
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม                  
และโลภะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.        
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ                  
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน.         
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ    
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.    
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ    
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกดิข้ึน.                
    [๔๔๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย          
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม                  
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน.             
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก                   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
                       พึงกระทํามูล    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 285 
   อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.   
  ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรมให               
เปนอารมณอยางหนักแนน โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมเกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปป                
ยุตตธรรม เปนปจจยัแกโลภะ โดยอธิปติปจจัย.              
                       พึงกระทํามูล   
   อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.   
  ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม                  
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ              
โลภะ เกดิข้ึน.             
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแก                   
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย อธิปติธรรมท่ีสหรคตดวย   
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย และโลภะ และจิตต                  
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอธิปติปจจัย                
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลออกจากฌาน กระทําฌาน        
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน แลวพจิารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําทาน                   
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ        
    พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผล โดยอธิปติปจจัย   
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม   
และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุ                 
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ        
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแก                   
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยอธิปติปจจัย        
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    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัย    
วัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณ                   
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.         
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยอธิปติปจจัย      
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวตัถุ ฯลฯ เพราะกระทํา   
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม และโลภะ ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธ    
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.    
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม โดยอธิปติปจจัย      
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย    
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปน               
อุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน.   
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ     
โลภะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนน โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เกิดข้ึน.                 
                        พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ    
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    
และโลภะ เกิดข้ึน.          
  [๔๔๕] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย          
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยตุตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ    
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั.   
                       พึงกระทํามูล    
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   ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปน    
ปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ี               
เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะโดยอนันตรปจจยั.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย               
แกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรมท่ีเกิดหลังๆ และโลภะ โดย                  
อนันตรปจจยั.              
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอนันตรปจจยั                
    คือ โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโลภะท่ีเปน   
ทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั          
   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย                 
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย                
ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย    
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
                       พึงกระทํามูล   
   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต                 
ดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนันตรปจจยั อาวัชชนะ เปน   
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจยั.   
                       พึงกระทํามูล   
   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยตุตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต                 
ดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกดิหลังๆ และโลภะ โดยอนันตรปจจัย อาวชัชนะ    
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดย    
อนันตรปจจยั.              
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม    
โดยอนันตรปจจัย    
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  คือ ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกดิกอนๆ และ                  
โลภะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ              
โดยอนันตรปจจัย.           
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และโลภะ                   
เปนปจจยัแกโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                
    ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจยัแก                   
วุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั.    
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และโลภะ                   
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และ               
โลภะ โดยอนนัตรปจจัย.      
  [๔๔๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตร      
ปจจัย    
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นยั เหมือนกับปฏิจจวาร.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย เหมือนกบัปฏิจจวาร.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย เหมือนกับปจจวาร.   
   [๔๔๗] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสส     
ยปจจยั                   
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปน    
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอุปาทาน              
วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.                   
                       พึงกระทํามูล    
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   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยโลภะ            
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.     
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั              
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยัง    
สมาบัติใหเกดิ กอมานะศีล ฯลฯ ปญญา   
  บุคคลเขาไปอาศัย ราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ท่ีเปนอุปาทาน         
วิปปยุตตธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกมานะ        
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั              
    มี ๓ นัย. คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา กอมานะ ถือทิฏฐิ ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ             
    บุคคลเขาไปอาศัยราคะ มานะ ความปรารถนา ฯลฯ เสนาสนะ ท่ีเปนอุปาทาน          
วิปปยุตตธรรม แลวอทินนาทาน ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ         
ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ   
ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ      
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐ ิแกความ      
ปรารถนา ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.     
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ศีล       
ฯลฯ ปญญา ฯลฯ              
  บุคคลเขาไปอาศัยราคะ ฯลฯ เสนาสนะ ท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตตธรรม แลวกระทํา      
การฆาคนในหมูบาน ฆาคนในนิคม    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 290 
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคต                   
วิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.                  
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เปน   
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจยัแก                   
ขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม และโลภะ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะเปนปจจยัแก                   
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยอุปนสิสยปจจัย.       
    [๔๔๘] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยปุเรชาต      
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัสเกิดข้ึน             
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปจจัย.   
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   
    ซ่ึงจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกดิข้ึน.          
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตต         
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.     
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  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปยตุตธรรม    
โดยปุเรชาตปจจัย           
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก เพราะปรารภจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ี    
สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐคิตวิปปยุตตธรรม และโลภะ เกิดข้ึน.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยโลภะ                
ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยปุเรชาตปจจัย.      
   [๔๔๙] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยปจฉาชาต    
ปจจัย ฯลฯ.               
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั ฯลฯ.         
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุต   
ธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั.   
   [๔๕๐] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย            
    คือ เจตนาทีเ่ปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย    
กัมมปจจยั                 
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยกัมมปจจยั                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน                  
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั เจตนาท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปนปจจยั               
แกโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.          
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ                 
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยกัมมปจจัย        
  คือ เจตนาที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ    
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย เจตนาท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม เปน                  
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และโลภะ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 292 
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยกัมมปจจยั                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                  
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ                 
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๔๕๑] อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปากปจจัย           
    คือ ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ มี ๑ นยั.                  
    [๔๕๒] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอาหาร       
ปจจัย.                   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย.   
  ในปจจยัท้ัง ๔ นี้ พึงแสดงเหมือนโลภะทีเ่ปนทิฏฐิคตวปิปยุตตธรรม ท่ีแสดงไวใน    
กัมมปจจยั มีหวัขอปจจยั อยางละ ๔ๆ.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๖ นัย.           
   [๔๕๓] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยวิปปยุตต    
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั              
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั              
    มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน    
อุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.    
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั     
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  มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่สหรคต                   
ดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และโลภะ โดยวิปปยุตตปจจยั.   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุต   
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและ                 
โลภะ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ฯลฯ.    
  [๔๕๔] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย   
มี ๑ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.                   
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย                 
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ   
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยอัตถิปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ในปจจยัเหลานี้ สหชาต เหมือนกับสหชาตปจจัย ปุเรชาตเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.          
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยั                 
แก ขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.          
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   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ    
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.     
   อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุต   
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูป   
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    
และโลภะ เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    
และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกโลภะ โดยอัตถิปจจัย.            
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                 
และโลภะ เปนปจจยัแกกายนี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั.    
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                
และโลภะ กวฬิงการาหาร เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม                
และโลภะ รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.                   
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอัตถิปจจัย               
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ    
โลภะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.          
    ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และโลภะ โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย เปนปจจยั โดยวิคตปจจยั เปนปจจยั โดยอวิคต    
ปจจัย.        
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  [๔๕๕] ในเหตุปจจยั                          มีวาระ     ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                       มี  "      ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "      ๙   
         ในอนันตรปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในสหชาตปจจัย                        มี  "      ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "      ๖   
         ในนิสสยปจจยั                         มี  "      ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                       มี  "      ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                      มี  "      ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                       มี  "      ๙   
         ในกัมมปจจัย                          มี  "      ๔   
         ในวิปากปจจัย                         มี  "      ๑   
         ในอาหารปจจัย                        มี  "      ๔   
         ในอินทริยปจจยั                        มี  "      ๔   
         ในฌานปจจัย                          มี  "      ๔   
         ในมัคคปจจัย                          มี  "      ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "      ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "      ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในวิคตปจจัย                          มี  "      ๙   
         ในอวิคตปจจัย                         มี  "      ๙.   
   [๔๕๖] อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ     
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.    
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   อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปน                   
ปจจัยโดยกัมมปจจัย.       
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และวิปปยุตตธรรม       
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.                   
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั              
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจัยโดย    
อินทริยปจจยั.             
  อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม โดยอารัมมณปจจยั      
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั.         
    อุปาทานวิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุตธรรม และอุปาทานวิปปยุตต   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.    
  อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.             
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานวิปปยตุต   
ธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปน    
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.             
    อุปาทานสัมปยุตตธรรม และอุปาทานวปิปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานสัมปยตุต   
ธรรม และอุปาทานวิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั                   
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  [๔๕๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                 มีวาระ   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มี  "    ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "    ๙.    
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   [๔๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยักับเหตุปจจัย     มีวาระ   ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัยกับ ฯลฯ          มี  "    ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "    ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "    ๙   
          ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                 มี  "    ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "    ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ       มี  "    ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ          มี  "    ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ          มี  "    ๙.   
    [๔๕๙] ในอารัมมณปจจยั กับปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย    มีวาระ   ๙    
          ในอธิปติปจจัยกับ ฯลฯ                   มี  "    ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
                    อุปาทานสัมปยตุตทุกะ                 
                      -----------   
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                   อุปาทานอุปาทานิยทุกะ                
                        ปฏิจจวาร   
  [๔๖๐] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ัง     
อุปาทานธรรม และอุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
   คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน ทิฏุปาทาน อาศัยกามุปาทาน.   
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ังอุปาทานและอุปาทา                
นิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย.               
    ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทาน               
ธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั               
    คือ กามุปาทาน และสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยทิฏุปาทาน            
                      พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใช                  
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใช      
อุปาทานธรรม ปฏิสนธิตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.             
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทาน             
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ อุปาทานธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม.    
    ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใช   
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
    คือ ขันธ ๓ และอุปาทานธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน   
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.         
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   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิย               
ธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั              
    คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.   
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ังอุปาทาน และ   
อุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรม              
และอุปาทานธรรมท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทานธรรม และมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย.                  
  ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใช    
อุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แต                
ไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                
   คือ ขันธ ๓ และกามุปาทาน และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานิยะ   
แตไมใชอุปาทานธรรม และทิฏุปาทาน ขันธ ๒ ฯลฯ.           
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   โดยนัยนี้ อุปาทานทุกะฉันใด ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวาร    
ก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําฉันนั้น. ไมมีแตกตางกนั หลักจําแนกหวัขอ                
ปจจัยตางกัน.             
                       ปญหาวาร   
  [๔๖๑] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน               
และอุปาทานยิธรรม โดยเหตุปจจัย   
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกอุปาทานธรรม                   
ท้ังหลาย ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.               
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แต                 
ไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย   
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                 
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.        
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   เหมือนกับอุปาทานทุกะ ไมมีแตกตางกนั มีหัวขอปจจยั ๙.   
   [๔๖๒] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานิยธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ัง    
อุปาทานและอุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั                  
   คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย อุปาทานธรรมท้ังหลายเกดิข้ึน. มี ๓ นยั.            
    ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแต                
ไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
  คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ        
ปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน                 
    พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ี     
ขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิแลวในกาลกอน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ    
เปนปจจยัแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.    
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและ                
อุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจยั ฯลฯ.   
  สองอยางนอกนี้ เหมือนกับอุปาทานทุกะ.                 
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใช   
อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอุปาทานและอุปาทานิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย.    
    อธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะขางตน.    
   [๔๖๓] ธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน   
อุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม โดยอธิปติปจจัย            
   มี ๒ อยาง คือ อารัมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณ        
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําทานเปนตนนั้นให                  
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทาน   
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐ ิเกิดข้ึน ฯลฯ   
   พระเสกขบคุคลท้ังหลาย กระทําโคตรภใูหเปนอารมณอยางหนกัแนน ฯลฯ โวทาน ฯลฯ   
จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานิยะ แตไมใชอุปาทานธรรมให         
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เปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหหนกัแนน                 
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เกิดข้ึน.     
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอุปาทานิยะแตไมใชอุปาทานธรรม เปน                 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดยอธิปติปจจัย.   
   อารัมมณาธิปติก็ดี สหชาตาธิปติก็ดี ท้ังสองอยางท่ีเหลือ เหมือนกับอุปาทานทุกะ.        
    ปจจัยสงเคราะหแมท่ีเปนอธิปติปจจัย ก็มี ๓ นัย เหมือนกับอุปาทานทุกะปจจัยท้ังหมด             
เหมือนกับอุปาทานทุกะ ในอุปาทานิยะ โลกุตตรธรรมไมมีปจจนยีะกด็ี การนับท้ังสองอยาง                   
นอกนี้กด็ี เหมือนกับอุปาทานทุกะ.   
                 อุปาทานอุปาทานยิทุกะ จบ               
                    ----------------     
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                 อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ             
                        ปฏิจจวาร   
  [๔๖๔] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปน   
ท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ กามุปาทาน อาศัยทิฏุปาทาน.   
                     พึงกระทําจกัรนัย                   
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนท้ังอุปาทาน               
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอุปาทานธรรมท้ังหลาย.    
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ    
แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะ               
เหตุปจจยั                 
  คือ กามุปาทานและสัมปยตุตขันธท้ังหลาย อาศัยทิฏุปาทาน.   
                      พึงกระทําจกัรนัย.                  
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานสัมปยุตตะ ฯลฯ.                 
   หลักจําแนกหัวขอปจจัยตางกัน เหมือนอุปาทานทุกะ มีหัวขอปจจัย ๙ รูปไมมี   
วาระท้ังหมด พึงใหพิสดารอยางนี้ อรูปภมิูเทานั้น.        
                        ปญหาวาร   
  [๔๖๕] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม      
ท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยตุตธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน                
ธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.          
                       พึงถามถึงมูล     
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   เหตุท้ังหลายที่เปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ               
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
                      พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต                   
ขันธและอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.               
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน                  
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย       
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปทานธรรม เปนปจจยัแก   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.   
                       พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทาน                 
ธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย           
                       พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุต                
ขันธ และอุปาทานธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.              
   ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ                   
แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุ             
ปจจัย    
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยตุตธรรม และท่ีเปนอุปาทาน    
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอุปาทานธรรมท้ังหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม                 
โดยเหตุปจจยั.             
                      พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และท่ีเปนอุปาทาน   
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.        
                        พึงถามถึงมูล     
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   เหตุท้ังหลายที่เปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และท่ีเปนอุปาทาน   
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และอุปาทานธรรมท้ังหลาย                   
โดยเหตุปจจยั.             
  [๔๖๖] ธรรมท่ีเปนอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน   
ท้ังอุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย        
   คือ เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย อุปาทานธรรมท้ังหลายเกดิข้ึน.   
                        พึงถามถึงมูล    
   เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใช                   
อุปาทานธรรม เกิดขึ้น.      
                      พึงถามถึงมูล    
   เพราะปรารภอุปาทานธรรมท้ังหลาย อุปาทานธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.         
    ธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน   
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
   คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยตุตะ แตไมใชอุปาทานธรรม ขันธ                  
ท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น พึงทําท้ัง ๓ นัย.           
    ในปจจยัสงเคราะห กพ็ึงกระทําท้ัง ๓ นยั.              
   [๔๖๗] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน    
ท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นยั.   
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปน   
อุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย       
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มีท้ัง ๓ นัย.   
   พึงกระทําอธิปติปจจัยท้ังสอง ท้ัง ๓ นัย. แมอธิปติปจจัยท่ีเปนปจจยัสงเคราะห ก็มี             
๓ นัย.    
  [๔๖๘] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม      
ท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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   คือ ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัย   
แกอุปาทานธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.              
   หัวขอปจจัยท้ัง ๙ พึงกระทําอยางนี้ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะกด็ี ไมมี.                 
    [๔๖๙] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรม      
ท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยสมนันตรปจจยัมี ๙ นัย.   
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นัย               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.              
   [๔๗๐] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน                   
ท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย.   
   ธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอุปาทาน              
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย         
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใช                   
อุปาทานธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม                  
โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.   
  แมในอุปนิสสยปจจัยเปนปจจัยสงเคราะห ก็มี ๓ นัย.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นยั.             
   [๔๗๑] ธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกธรรม   
ท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยกมัมปจจัย มี ๓ นัย.    
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                   มี ๓ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                   มี ๓ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                     มี ๓ นัย    
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   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                     มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย                  มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                     มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย                     มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย                     มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย                    มี ๙ นัย   
   [๔๗๒] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในอนันตรปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในสหชาตปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในนิสสยปจจยั                           มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในอาเสวนปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในกัมมปจจัย                            มี  "  ๓   
         ในอาหารปจจัย                          มี  "  ๓   
         ในอินทริยปจจยั                          มี  "  ๓   
         ในฌานปจจัย                            มี  "  ๓   
         ในมัคคปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                         มี  "  ๙   
         ในอัตถิปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                            มี  "  ๙    
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         ในวิคตปจจัย                            มีวาระ ๙   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๙.   
   [๔๗๓] ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปน                   
ท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.   
  ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนอุปาทาน                  
สัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปน   
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.    
  ธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังอุปาทาน              
และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานสัมปยุตตะ แตไมใชอุปาทานธรรม โดย   
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    พึงกระทําหวัขอปจจยั ๙ อยางนี้ ในมูลแหงปจจยัหนึ่งๆ มี ๓ นัย มีหวัขอปจจยั ๓.    
    [๔๗๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "   ๙   
          ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                  มี  "   ๙   
   [๔๗๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยักับเหตุปจจัย       มี  "   ๙                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กับ ฯลฯ        มี  "   ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย   กับ ฯลฯ        มี  "   ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย  กบั ฯลฯ        มี  "   ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย  กบั ฯลฯ        มี  "   ๙    
          ในปจจยัท้ังปวง            กับ ฯลฯ        มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย     กับ ฯลฯ        มี  "   ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ        มี  "   ๙    
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          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย     กับ ฯลฯ        มีวาระ  ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี "    ๙   
   [๔๗๖] ในอารัมมณปจจยั           กับปจจยั            
         ท่ีไมใชเหตุปจจยั                         มีวาระ  ๙   
         ในอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ        มี  "   ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
                อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ จบ           
                    ----------------     
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                 อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ           
                        ปฏิจจวาร   
  [๔๗๗] ธรรมท่ีเปนอุปทานวิปปยตุตอุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตต                  
อุปาทานิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทา    
นยิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปท่ีเปนอุปาทารูป   
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
  ธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา                
นิยธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวปิปยุตตอนุปาทานิยธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.          
    ธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานธรรม อาศัยธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม เกดิข้ึน                   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานิยธรรม.          
    ธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานยิธรรม และธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา                  
นิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม.    
    ธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานยิธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทา                
นิยธรรม และธรรมท่ีเปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานยิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุปาทานวิปปยตุตอนุปาทานนิยธรรม    
และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
  [๔๗๘] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๒ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๕.    
   ทุกะนีเ้หมือนกับโลกิยทุกะในจุฬนัตรทกุะ ไมมีแตกตางกัน.   
               อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ จบ          
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                        กิเลสทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๔๗๙] ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
    คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ   
   โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ      
   โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ    
   โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ       
   โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ       
   โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ            
   โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ       
   โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโทสะ            
   โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจกิิจฉา       
   โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.                
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั คือ สัมปยุตตขันธ            
ท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยกิเลสธรรม                  
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.   
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส ขันธ ๒ ฯลฯ               
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต                 
รูป ๑ ฯลฯ                 
  ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั คือกิเลสธรรม                 
ท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลส                 
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกดิข้ึน เพราะเหตุ             
ปจจัย     
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  คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช   
กิเลส ขันธ ๒ ฯลฯ.         
  ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุ               
ปจจัย    
  คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย.                  
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกดิข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส และกิเลสธรรม     
ท้ังหลาย ขันธ ๓ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปท้ังหลาย.                  
    ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ี    
ไมใชกิเลส เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และจิตต            
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.   
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
                          ฯลฯ   
  [๔๘๐] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๙    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๙    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๙    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "  ๙    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๑    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๙.    
   [๔๘๑] ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั         
    คือ โมหะ อาศัยวิจกิิจฉา โมหะ อาศัยอุทธัจจะ.     
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   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ                
๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอสัญญสัตว.                 
   ธรรมท่ีเปนกเิลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย             
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะ              
เหตุปจจยั                 
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉาและ   
วิจิกจิฉา โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและอุทธัจจะ.    
    [๔๘๒] ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกดิข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย.           
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั        
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลส ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ    
อาศัยขันธท้ังหลาย ตลอดถึงอสัญญสัตว.    
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกดิข้ึน ไมใช                 
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยท้ังกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป                  
อาศัยกิเลสธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย.   
   ฯลฯ ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.   
  [๔๘๓] ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย      
    คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ        
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    โมหะ ทิฏฐิ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ      
   โมหะ มานะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ    
   โมหะ มานะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ       
   โมหะ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.      
   โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ            
   โมหะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยวิจกิิจฉา       
   โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยอุทธัจจะ.                
               ในอรูปภูมิ ท่ีมีโทสะ เปนมูล ไมมี.      
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย          
    คือ ในอรูปภูมิ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย จติตสมุฏฐานรูป    
อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย.    
                วาระท้ัง ๙ พึงกระทําอยางนี้.           
       ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย    
       ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั.    
   [๔๘๔] ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจยั       
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย.            
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะกัมมปจจัย           
    คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลส พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏ    
ฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใช                 
เพราะกัมมปจจัย            
  คือ สัมปยุตตเจตนา อาศัยกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย.   
                ปจจยัท้ังปวง พึงกระทําอยางนี้.         
   [๔๘๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                 มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั              มี  "   ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย               มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย              มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย              มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย              มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย             มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                 มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย               มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั               มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                 มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                 มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย              มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                 มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                 มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๔๘๖] ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                 
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภตูรูป ขันธท้ังหลาย                
ท่ีไมใชกิเลส อาศัยหทยัวัตถุ.    
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  ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                   
    คือ กิเลสธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกเิลส กิเลสธรรมท้ังหลาย อาศัย                 
หทัยวัตถุ.                 
  ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกเิลส                  
ขันธ ๒ ฯลฯ กิเลสธรรมท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.         
   ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุ                
ปจจัย    
  คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตต      
ขันธท้ังหลาย.            
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   กิเลสธรรมท้ังหลาย อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ.            
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกดิข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลสและกิเลสธรรม ขันธ ๒                  
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมและมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีมิใชกเิลส อาศัย              
กิเลสธรรมท้ังหลาย และหทัยวัตถุ.   
  ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใช                  
กิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และจิตตสมุฏฐานรูป   
อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกิเลส และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.          
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย        
อาศัยโลภะ และหทัยวัตถุ.     
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                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ในอารัมมณปจจัย ในท่ีไมใชกิเลสธรรมเปนมูล พึงกระทําปญจวิญญาณ.    
    [๔๘๗] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๙    
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "  ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "  ๙    
         ในวิปากปจจัย                       มี  "  ๑    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๙.    
   [๔๘๘] ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั         
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยวจิิกิจฉา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย                   
อุทธัจจะ.                  
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส อาศัยธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธ        
ท้ังหลายท่ีไมใชกิเลส ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ.    
   ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั               
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคต                
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.          
   ธรรมท่ีเปนกิเลส อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เกิดข้ึน ไมใช                   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยวจิิกิจฉา และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และ    
หทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และหทัยวัตถุ.    
                           ฯลฯ   
  [๔๘๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "   ๙ ฯลฯ    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 317 
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มีวาระ   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๔๙๐] ธรรมท่ีเปนกิเลส คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
    คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ คลุกเคลากับโลภะ.    
                      พึงกระทําจกัรนัย.                   
                พึงกระทําหัวขอปจจัย ๙ อยางนี้.        
   [๔๙๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "  ๙    
         ในวิปากปจจัย                       มี  "  ๑    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๙.    
   [๔๙๒] ธรรมท่ีเปนกิเลส คลุกเคลากับธรรมท่ีเปนกิเลสเกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
             พึงกระทําหวัขอท่ีไมใชเหตุปจจัย ๔ อยางนี้.   
   [๔๙๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั            มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "   ๙    
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         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               มีวาระ  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย            มี  "   ๙.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๔๙๔] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยเหตุปจจัย                  
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนกิเลส เปนปจจัยแกกิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเปนสัมปยุตตธรรม                 
โดยเหตุปจจยั.             
                      พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนกิเลส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                  
โดยเหตุปจจยั.             
                      พึงถามถึงมูล    
   เหตุท้ังหลายที่เปนกิเลส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และกิเลสธรรม และจิตตสมุฏ                  
ฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยเหตุปจจยั    
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชกเิลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  [๔๙๕] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณปจจยั               
    คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย กิเลสธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน.   
                       พึงถามถึงมูล    
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย ธรรมท่ีไมใชกิเลสธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน.                
                        พึงถามถึงมูล    
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.            
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    ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย                 
    คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถธรรม ฯลฯ กุศลท่ีส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ       
ออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น   
ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ วิจกิิจฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน      
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั         
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลส โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                
โทมนัสเกิดข้ึน             
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ ฯลฯ เปนปจจยัแกอนาคตังส                   
ญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณปจจยั                   
    คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซ่ึงฌาน เพราะปรารภ       
กุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เม่ือฌานเส่ือมไป โทมนัส                  
เกิดข้ึนแกบุคคลผูเดือดรอน   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชกิเลส           
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดย    
อารัมมณปจจยั              
  คือ ทาน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยนิด ียอมเพลิด      
เพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชกิเลส เพราะปรารภทานเปนตนนั้น กิเลสธรรม และ    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน.   
  ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณ               
ปจจัย มี ๓ นัย.          
  [๔๙๖] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลสโดยอธิปติปจจยั                 
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทํากิเลสท้ังหลายใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน กิเลสธรรมท้ังหลาย เกดิข้ึน.                 
   มี ๓ นัย เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดยีว.        
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   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอธิปติปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
ทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศล                
ธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน   
   กุศลธรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ออกจากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เปน    
ปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจยั   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลสใหหนกัแนนแลว                   
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ              
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.        
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ               
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอธิปติปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ        
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด             
เพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย              
ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดย    
อธิปติปจจัย               
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ        
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชกิเลสใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิด             
เพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน กเิลสธรรมและสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย เกดิข้ึน.       
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  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                  
และกิเลสธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอธิปติ                
ปจจัย มี ๓ นัย           
  เปนอารัมมณาธิปติ อยางเดยีว.   
  [๔๙๗] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอนันตรปจจัย                
    คือ กิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกกิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ                   
โดยอนันตรปจจัย.           
                      พึงถามถึงมูล    
   กิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชกเิลสท่ีเกิดหลังๆ             
โดยอนันตรปจจัย            
  กิเลสธรรมท้ังหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.   
                       พึงถามถึงมูล    
   กิเลสธรรมท้ังหลาย ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกดิหลังๆ และ                  
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั.    
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอนันตรปจจยั                  
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกเิลสท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชกิเลสที่        
เกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั ฯลฯ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.    
                        พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกิเลสที่เกิดกอนๆ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ             
โดยอนันตรปจจัย            
  อาวัชชนะ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย โดยอนันตรปจจัย.   
                       พึงถามถึงมูล    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกิเลสที่เกิดกอนๆ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท่ีเกิดหลังๆ และ                 
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั     
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   อาวัชชนะ เปนปจจยัแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนันตรปจจยั.           
    ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอนันตร                
ปจจัย    
  คือ กิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกดิกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกกเิลส                  
ธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.                
                       พึงถามถึงมูล    
   กิเลสธรรมท้ังหลายท่ีเกดิกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกธรรมท่ีไม                 
ใชกิเลสท้ังหลายท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย              
   กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั.            
                        พึงถามถึงมูล    
   กิเลสธรรมท่ีเกิดกอนๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท่ีเกิด                   
หลังๆ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอนนัตรปจจัย.           
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย                 
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.                   
   [๔๙๘] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอุปนิสสยปจจัย              
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก กิเลสธรรมท้ังหลาย เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย                 
มี ๓ นัย.                  
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอุปนิสสยปจจัย                
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน กอมานะ     
ถือทิฏฐิ                   
  ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทาง             
กาย ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ     
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   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย       
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอุปนิสยปจจยั                   
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ           
    ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั.                
    ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดย    
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ           
    ศีล ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัยเสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย     
อุปปนิสสยปจจัย.           
  ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอุปนิสสย              
ปจจัย มี ๓ นัย.          
  [๔๙๙] ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยปุเรชาตปจจัย           
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ               
โทมนัส เกิดข้ึน            
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใชกเิลส โดย              
ปุเรชาตปจจัย.             
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยปุเรชาตปจจัยมี ๒ อยาง คือ                
อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.    
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  ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จกัขุ ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัย                  
วัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาตไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกเิลสธรรมท้ังหลาย โดยปุเรชาต                 
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยปุเรชาต             
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ ซ่ึงหทัย                   
วัตถุ เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น กเิลสธรรม และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.            
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย โดยปุเรชาตปจจัย.    
  [๕๐๐] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.       
    ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.           
    ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยปจฉา               
ชาตปจจัย ฯลฯ             
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นยั.             
   [๕๐๑] ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยกัมมปจจัย              
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต    
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชกเิลส เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตา                  
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยกัมมปจจัย   
    คือ เจตนาทีไ่มใชกิเลส เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.               
    ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยกัมม                
ปจจัย     
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  คือ เจตนาที่ไมใชกิเลส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกิเลสธรรม และจิตต   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  [๕๐๒] ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย.    
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                 มี  ๓  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                 มี  ๓  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                   มี  ๓  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                   มี  ๙  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย                มี  ๙  นัย.   
   [๕๐๓] ธรรมท่ีเปนกเิลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยวิปปยตุตปจจัย            
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยวิปปยุตตปจจัย                
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยวิปปยุตตปจจยั                  
    มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย โดย                   
วิปปยุตตปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดย    
วิปปยุตตปจจยั             
  มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกกิเลสธรรม และสัมป   
ยุตตขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั.    
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยวิปป                
ยุตตปจจยั                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
                     ท่ียอไวพึงใหพิสดาร              
   [๕๐๔] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย                   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.         



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 326 
   ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอัตถิ                 
ปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    
  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย                   
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   ท่ีเปนสหชาต เหมือนกับสหชาตปจจยั    
   ท่ีเปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.               
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอัตถิ               
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต เหมือนกับสหชาตปจจยั    
   ท่ีเปนปุเรชาต เหมือนกับปุเรชาตปจจัย                
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอัตถิ                 
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก โลภะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลายเปนปจจยั แกโมหะ ทิฏฐิ   
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิปจจัย.           
   ท่ีเปนสหชาต ไดแกโลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ    
อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิปจจัย.   
                     พึงกระทําจกัรนัย                   
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอัตถิ               
ปจจัย    
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีไมใชกเิลส และกิเลสธรรม เปนปจจยั แกขันธ ๓                  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.    
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   ท่ีเปนสหชาต ไดแกกิเลสธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน    
รูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกกิเลสธรรมท้ังหลาย และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่                
ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแกกิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เปนปจจัยแกกาย   
นี้ ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกวฬิงการาหาร   
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก กิเลสธรรม และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และรูปชีวิตินทรีย                   
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.            
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ี                
ไมใชกิเลส โดยอัตถิปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีไมใชกเิลส และโลภะ เปนปจจยัแกขันธ ๓ และจิตต                
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย และแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ โดยอัตถิ   
ปจจัย    
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก โลภะ และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ    
อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๕๐๕] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "   ๙    
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในอนันตรปจจัย                      มี  "   ๙    
         ในสมนนัตรปจจัย                     มี  "   ๙    
         ในสหชาตปจจัย                      มี  "   ๙     
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         ในอัญญมัญญปจจัย                     มีวาระ ๙    
         ในนิสสยปจจยั                       มี  "  ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                     มี  "  ๙    
         ในปุเรชาตปจจัย                     มี  "  ๓    
         ในปจฉาชาตปจจัย                    มี  "  ๓    
         ในอาเสวนปจจัย                     มี  "  ๙    
         ในกัมมปจจัย                        มี  "  ๓    
         ในวิปากปจจัย                       มี  "  ๑    
         ในอาหารปจจัย                      มี  "  ๓    
         ในอินทริยปจจยั                      มี  "  ๓    
         ในฌานปจจัย                        มี  "  ๓    
         ในมัคคปจจัย                        มี  "  ๙    
         ในสัมปยุตตปจจยั                     มี  "  ๙    
         ในวิปปยุตตปจจยั                     มี  "  ๕    
         ในอัตถิปจจัย                        มี  "  ๙    
         ในนัตถิปจจัย                        มี  "  ๙    
         ในวิคตปจจัย                        มี  "  ๙    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๙.    
   [๕๐๖] ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.         
   ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย                
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.    
    ธรรมท่ีเปนกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอารัมมณ               
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดย              
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริย               
ปจจัย.         
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  ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย                
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั.   
    ธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส โดยอารัมมณ             
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.    
    ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส โดยอารัมมณ               
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกเิลส โดยอารัมมณ             
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต                 
ปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.   
   ธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ีไมใชกิเลส เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกิเลส และธรรมท่ี                
ไมใชกิเลส โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย.       
    [๕๐๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "   ๙   
          ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                  มี  "   ๙.   
    [๕๐๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                            มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                               มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสยปจจยั                 
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔   
         ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                   มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                            มีวาระ   ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                               มี  "   ๔.   
   [๕๐๙] ในอรัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๙   
          ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                    มี  "   ๙.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
         ในอวิคตปจจัย    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๙.    
                        กิเลสทุกะ จบ    
                       สังกิเลสทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๑๐] สังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั.                  
    โลกิยทุกะฉันใด พึงทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน.         
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                       สังกิลิฏฐทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๑๑] สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
   อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม.   
   สังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย         
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.        
    อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกลิิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.       
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ      
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.           
  อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ    
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย.                  
                         ฯลฯ   
  [๕๑๒] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๒    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๕    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "   ๒    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "   ๕    
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "   ๕    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "   ๒     
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         ในปุเรชาตปจจัย                    มีวาระ  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในกัมมปจจัย                       มี  "   ๕    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "   ๑    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "   ๕  ฯลฯ.   
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๕.    
   [๕๑๓] สังกลิิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ี    
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.                  
   อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                   
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกะปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   [๕๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย            มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั            มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "   ๑    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 333 
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มีวาระ   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๕๑๕] สังกลิิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                   
ปฏิสนธิตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.   
  สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกลิิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
   สังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั        
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต                
รูปท้ังหลาย.               
  สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.             
    อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
    สังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต                   
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกลิิฏฐธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.                 
                           ฯลฯ    
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  [๕๑๖] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๔    
         ในอธิปติปจจัย                     มี  "   ๙    
         ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                   มี  "   ๔    
         ในสหชาตปจจัย                    มี  "   ๙     
         ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๔    
         ในนิสสยปจจยั                     มี  "   ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                   มี  "   ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๔    
         ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๔     
         ในกัมมปจจัย                      มี  "   ๙    
         ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑    
         ในอาหารปจจัย                    มี  "   ๙     
         ในอินทริยปจจยั                    มี  "   ๙    
         ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๙    
         ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๙.    
   [๕๑๗] สังกลิิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ โมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                  
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  อสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                   
    คือ ขันธท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว       
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ ขันธท้ังหลายที่เปนอสังกิลิฏฐ                  
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ.    
   สังกิลิฏฐธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเหตุปจจัย   
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ.                 
    สังกิลิฏฐธรรม อาศัยสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุ                   
ปจจัย     
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  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย     
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ.    
   [๕๑๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย           มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั           มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย           มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย             มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๕๑๙] สังกลิิฏฐธรรม คลุกเคลากับสังกลิิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย              
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
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    อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                  
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.          
    [๕๒๐] ในเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๒    
         ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๒    
         ในอธิปติปจจัย                     มี  "   ๒    
         ในปจจยัท้ังปวง                    มี  "   ๒    
         ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑    
         ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๒.    
   [๕๒๑] สังกลิิฏฐธรรม คลุกเคลากับ สังกลิิฏฐธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจยั       
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลาย                  
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
   อสังกิลิฏฐธรรม คลุกเคลากับอสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย            
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ              
อเหตุกปฏิสนธิ.             
  [๕๒๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย          มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย          มี  "   ๒.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        ปญหาวาร   
  [๕๒๓] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุ               
ปจจัย.                   
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจัย   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุ                  
ปจจัย.                   
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจยั            
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป              
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยเหตปุจจัย   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน               
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิ ฯลฯ                  
   [๕๒๔] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
    คือ บุคคลยินดี เพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะ เพราะปรารภความยินดีนัน้ ราคะ ฯลฯ    
ทิฏฐิ วิจิกจิฉา อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน              
   บุคคลยินดี ซ่ึงทิฏฐิ.    
                   เหมือนกับกุสลัตติกะ.                
   เพราะปรารภวจิิกิจฉา เพราะปรารภอุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ       
วิจิกจิฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ.   
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ีขมแลว กิเลสท้ังหลายท่ีเคย                 
เกิดข้ึนแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม โดยความเปนของ                   
ไมเท่ียง ฯลฯ              
  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนสังกลิิฏฐธรรม โดยเจโตปริยญาณ      
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    ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสา    
นุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.                 
    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวใน           
กาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน   
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค ฯลฯ เปนปจจยั แกอาวัชชนะ      
โดยอารัมมณปจจัย           
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม    
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั            
    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ยอมยินดี        
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรมเพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ        
โทมนัส เกิดข้ึน.           
  [๕๒๕] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจยั   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม                  
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกิดข้ึน                 
ทิฏฐิเกิดข้ึน              
  บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    
เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ            
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยั                  
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจยั     
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    มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยั                  
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม        
ท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ อยางหนักแนน                  
แลวพิจารณา                
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว        
พิจารณา ฯลฯ                
  นิพพาน เปนปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจยั.              
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ           
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ       
กุศลธรรมท่ีส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ     
กระทําขันธท้ังหลายที่เปนอสังกิลิฏฐธรรมใหเปนอารมณอยางหนกัแนน แลวยอมยินดี ยอม                
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน    
ทิฏฐิ เกิดข้ึน.            
  [๕๒๖] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย   
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย                  
ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.        
   สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั.         
    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน          
อสังกิลิฏฐธรรม ท่ีเกิดหลังๆ ฯลฯ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.                  
    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจยั        
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    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย             มี  ๔  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย              มี  ๕  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย             มี  ๒  นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย               มี  ๗  นยั.   
   [๕๒๗] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะ แลวฆาสัตว ฯลฯ        
ทําลายสงฆ                  
  บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
    ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแก ราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย             
อุปนิสสยปจจยั.            
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ    
ใหเกดิ    
  บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด               
    ราคะ ฯลฯ ความปรารถนาเปนปจจยัแกศรัทธา แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกข     
ทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.            
   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยัง     
สมาบัติใหเกดิ             
  ศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัย         
เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด                  
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสย       
ปจจัย    
  อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 341 
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวฆาสัตว ฯลฯ       
ทําลายสงฆ                  
  ศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ บุคคลเขาไปอาศัย         
เสนาสนะแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย       
ปจจัย.                   
  [๕๒๘] อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คืออารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ.       
   อสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ       
   [๕๒๙] สังกลิิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกลิิฏฐธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.                   
    อสังกิลิฏฐธรรมเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๒ นัย.             
   [๕๓๐] สังกลิิฏฐธรรมเปนปจจัยแกสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจยั   
   คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดยกัมม   
ปจจัย.                   
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๒ อยาง คือสหชาต    
นานาขณกิ.                  
  เปนสหชาต ไดแก เจตนาทีเ่ปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ                   
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
                      พึงถามถึงมูล    
   เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
โดยกัมมปจจัย.             
  อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือสหชาต นานาขณิก.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                  
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกวบิากขันธ และ                  
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  [๕๓๑] อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปากปจจัย มี ๑ นัย.           
    [๕๓๒] สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอาหารปจจัย.   
          ฯลฯ เปนปจจยั โดยอินทริยปจจยั                
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยฌานปจจยั    
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยมัคคปจจัย                   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจยั.              
   [๕๓๓] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยวปิปยุตตปจจยั   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
   มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนสังกิลิฏฐ          
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.    
  [๕๓๔] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจยั มี ๑ นัย เหมือน                  
กับปฏิจจวาร.               
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือสหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.    
   สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจยั   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.    
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   อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   สังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจยั           
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓             
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกลิิฏฐธรรม โดยอัตถิปจจัย          
    มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน                
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.           
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจัย             
แกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรมและรูปชีวิตนิทรีย เปนปจจยั          
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๕๓๕] ในเหตุปจจยั                      มีวาระ  ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๔    
         ในอธิปติปจจัย                     มี  "   ๕    
         ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                   มี  "   ๔    
         ในสหชาตปจจัย                    มี  "   ๕     
         ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในนิสสยปจจยั                     มี  "   ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                   มีวาระ  ๔     
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         ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                  มี  "   ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๒     
         ในกัมมปจจัย                      มี  "   ๔    
         ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑    
         ในอาหารปจจัย                    มี  "   ๔     
         ในอินทริยปจจยั                    มี  "   ๔    
         ในฌานปจจัย                      มี  "   ๔     
         ในมัคคปจจัย                      มี  "   ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                   มี  "   ๒    
         ในวิปปยุตตปจจยั                   มี  "   ๓    
         ในอัตถิปจจัย                      มี  "   ๗    
         ในนัตถิปจจัย                      มี  "   ๔    
         ในวิคตปจจัย                      มี  "   ๔    
         ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๗.    
   [๕๓๖] สังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั    
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย.               
   สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดย                   
กัมมปจจยั.                
  สังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปจจัย.          
    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกอสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.    
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    อสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย   
อุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั.                
   สังกิลิฏฐธรรม และอสังกลิิฏฐธรรม เปนปจจยัแกสังกิลิฏฐธรรม โดยสหชาตปจจัย   
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.   
  สังกิลิฏฐธรรม และอสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกอสังกลิิฏฐธรรม โดยสหชาตปจจยั    
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.         
    [๕๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย               มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย              มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย             มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย              มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย             มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย               มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย             มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย             มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี  "   ๗ ฯลฯ   
          ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย             มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย             มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย               มี  "   ๔.    
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   [๕๓๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมณปจจยั กบัเหตุปจจยั   มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ        มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับเหตุปจจัย                         มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ         มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ         มี  "   ๔.   
   [๕๓๙] ในอารัมมณปจจยั กับปจจยัท่ีไมใช             
         เหตุปจจยั                           มีวาระ  ๔    
         ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                 มี  "   ๕.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ  ๗.    
                       สังกิลิฏฐทุกะ จบ                  
                     กิเลสสัมปยุตตทุกะ                  
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๔๐] กิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกิเลสสัมปยุตตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.   
    กิเลสวิปปยตุตธรรม อาศัยกิเลสสัมปยุตตธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม.   
    กิเลสสัมปยุตตทุกะ เหมือนสังกิลิฏฐทุกะไมมีแตกตางกัน.   
                    กิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ    
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                     กิเลสสังกิเลสิกทุกะ                
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๔๑] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิเลส              
สิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย   
  คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.   
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม             
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย.                 
    ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม              
อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
    คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโลภะ.   
  โดยนัยดังกลาวมานี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารกด็ี นิสสยวารกด็ี    
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกนั   
                หลักจําแนกหวัขอปจจัย ตางกนั.          
                        ปญหาวาร   
  [๕๔๒] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนกิเลสและ                   
สังกิเลสิกธรรม โดยเหตุปจจัย   
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจยัแกกิเลสธรรมท้ังหลาย               
ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.   
  โดยนัยดังกลาวมานี้ มี ๔ นยั เหมือนกับกเิลสทุกะ.   
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   [๕๔๓] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ               
สังกิเลสิกธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
  คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนกิเลส เกิดข้ึน.                 
                        พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม                  
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย กิเลสธรรมและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.             
    ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสังกิเลสิก                
แตไมใชกิเลสธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาล        
กอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน        
เปนตนนัน้ ราคะ เกิดข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ    
   ในเม่ือฌานเส่ือมไป โทมนัส เกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความเดือดรอน   
   พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน           
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม โดย                  
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน                  
   ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.   
   สองอยางนอกนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ. แมอารัมมณปจจยั ท่ีเปนปจจัยสงเคราะห    
ก็เหมือนกับกิเลสทุกะ.      
  [๕๔๔] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรม ท่ีเปนท้ังกิเลส                 
และสังกิเลสิกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
  มี อยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย.            
   ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนกเิลสิก แตไมใช             
กิเลสธรรม โดยอธิปติปจจัย     
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  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม         
ท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน กระทําฌาน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   
แลวพิจารณา                
  พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภ ูใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํา    
โวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา               
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใช    
กิเลสธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรม               
เกิดข้ึน.                  
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยั             
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   แมสองอยางนอกน้ี กเ็หมือนกับกิเลสทุกะ แมอธิปติปจจัย ท่ีเปนปจจยัสงเคราะห                  
ก็เหมือนกัน.               
  [๕๔๕] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกธรรม ท่ีเปนท้ังกิเลสและ              
สังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับกิเลสทุกะ.   
   ธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสังกิเลสิกแตไมใช            
กิเลสธรรม โดยอนันตรปจจยั    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกเิลสิก แตไมใชกิเลสธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ           
ท้ังหลายท่ีเปนสังกิเลสิก แตไมใชกิเลสธรรมท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                 
    อนุโลม เปนปจจยัแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจยัแกโวทาน อาวัชชนะ เปนปจจยัแก    
ขันธท้ังหลายที่เปนสังกิเลสิกธรรม โดยอนันตรปจจยั.       
   สองอยางนอกนี้ เหมือนกับกิเลสทุกะ ในอนันตรปจจยั ไมมีแตกตางกนั.                   
    แมอนันตรปจจัย ท่ีเปนปจจัยสงเคราะห ปจจัยท้ังปวง ก็เปนเชนกับกเิลสทุกะ ไมมี              
แตกตางกนั. ในอุปนิสสยปจจัย โลกุตตรธรรม ไมมี ทุกะนี้เหมือนกับกิเลสทุกะ ไมมีแตกตางกัน.   
                    กิเลสสังกิเลสิกทุกะ จบ     
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                     กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ                 
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๔๖] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิลิฏฐ              
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือโมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.   
                      พึงกระทําจกัรนยั                   
   ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยกิเลสธรรมท้ังหลาย.    
   ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม                
อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
อาศัยโลภะ.                 
  ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม           
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ            
    ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม              
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ กิเลสธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม.        
    ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม                
อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ และกิเลสธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม.    
    ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม                 
และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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    คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ และสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย.                  
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม              
และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม และกิเลสธรรม   
ท้ังหลาย ขันธ ๒ ฯลฯ.      
  ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม                
อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม                
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปน    
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม และโลภะ ขันธ ๒ ฯลฯ.         
                     พึงกระทําจกัรนัย.                   
   [๕๔๗] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ  ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "   ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                         มี  "   ๙   
         ในกัมมปจจัย                           มี  "   ๙   
         ในอาหารปจจัย                         มี  "   ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "   ๙.   
   [๕๔๘] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนกิเลส และสังกิลิฏฐ                 
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยวจิิกิจฉา โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
อาศัยอุทธัจจะ.             
  ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม              
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
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  ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม                 
และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกเิลสธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั            
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และวิจิกจิฉา และอุทธัจจะ.   
   [๕๔๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                  มีวาระ  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                 มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย               มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั               มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                  มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                 มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย               มี  "   ๙.   
    โดยนัยนี้ การนับท้ังสอง นอกจากนี้กด็ี สหชาตวารก็ด ีปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี                   
สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร.         
                        ปญหาวาร   
  [๕๕๐] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ                
สังกิลิฏฐธรรม โดยเหตุปจจยั   
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกกิเลสธรรมท้ังหลาย                
ท่ีเปนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย.   
  ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใช               
กิเลสธรรม โดยเหตุปจจยั    
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย            
โดยเหตุปจจยั.             
  ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิลิฏฐ            
ธรรม และธรรมที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม โดยเหตุปจจยั    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 353 
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนท้ังกเิลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ                
กิเลสธรรมท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.   
  [๕๕๑] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ                
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
  คือ เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย กิเลสธรรมท้ังหลาย เกิดข้ึน.   
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม                   
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภกิเลสธรรมท้ังหลาย กิเลสธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย     
เกิดข้ึน.                  
  ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใช            
กิเลสธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
  คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสังกลิิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปน            
สังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เกิดข้ึน.    
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม กิเลสธรรมท้ังหลาย                  
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม กเิลสธรรมท้ังหลาย                  
และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน.   
  แมนอกจากนี้ ก็พึงกระทําเปนหัวขอปจจยั ๓.           
   [๕๕๒] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ                
สังกิลิฏฐธรรม โดยอธิปติปจจัย    
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  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย.             
   ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใช            
กิเลสธรรม โดยอธิปติปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลส            
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ มี ๓ นัย              
   อธิปติปจจัยท้ังสอง พึงทําเปนหัวขอปจจยัท้ัง ๓.     
   ท้ังสองอยางนอกนี้ พึงทําเปนหัวขอปจจยั ๓.          
   [๕๕๓] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ                
สังกิลิฏฐธรรม โดยอนันตรปจจัย   
  พึงกระทําหัวขอปจจัยท้ัง ๙ อาวัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี.   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย                 
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙   
                 การจําแนกรายละเอียด ไมมี.              
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นัย.         
   [๕๕๔] ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกเิลสธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะ               
แตไมใชกิเลสธรรม โดยกัมมปจจัย   
  คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                
โดยกัมมปจจัย.             
  ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและ                   
สังกิลิฏฐธรรม โดยกัมมปจจยั   
  คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกกิเลสธรรมท้ังหลาย ท่ี                
เปนสัมปยุตตธรรม โดยกัมมปจจัย.    
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  ธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและ                   
สังกิลิฏฐธรรม และธรรมท่ีเปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม โดยกัมมปจจัย                   
    คือ เจตนาทีเ่ปนสังกิลิฏฐะแตไมใชกิเลสธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                
และกิเลสธรรมท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
      ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั          มี  ๓ นัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั          มี  ๓ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั            มี  ๓ นัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย            มี  ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั         มี  ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย            มี  ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย.                   
   [๕๕๕] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๓    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๙    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๙    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "   ๙    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "   ๙    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "   ๙    
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "   ๙    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "   ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "   ๙    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๙    
         ในกัมมปจจัย                       มี  "   ๓    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "   ๓    
         ในอินทริยปจจยั                     มี  "   ๓    
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         ในฌานปจจัย                       มีวาระ  ๓    
         ในมัคคปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในสัมปยุตตปจจยั                    มี  "   ๙    
         ในอัตถิปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในนัตถิปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในวิคตปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๙.    
   [๕๕๖] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและสังกิลิฏฐธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและ                
สังกิลิฏฐธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.     
    หัวขอปจจัยท้ัง ๙ พึงกระทําเปน ๓ บทเหมือนกัน.       
   [๕๕๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "   ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "   ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี  "   ๙.   
   [๕๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย    
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
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         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มีวาระ  ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๓     
   [๕๕๙] ในอารัมมณปจจยั กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย     มีวาระ  ๙.                   
                    พึงกระทําอนุโลมาติกา.                 
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั มีหวัขอปจจยั ๙.   
                   กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ จบ.               
                   กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ               
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๖๐] ธรรมท่ีเปนท้ังกิเลสและกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนท้ังกเิลสและ    
กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
   คือ โมหะ ทิฏฐิ ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ อาศัยโลภะ.   
   เหมือนกับกิเลสสังกิลิฏฐทุกะ ไมมีแตกตางกัน พึงใหพสิดารทุกวาระ.    
                  กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ จบ.             
                  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ           
                        ปฏิจจวาร   
  [๕๖๑] กิเลสวิปปยุตตสังกเิลสิกธรรม อาศัยกิเลสวิปปยตุตสังกิเลสิกธรรม เกิดข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั     
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม                  
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  โลกิยทุกะ ฉันใด ทุกะนี้ กฉั็นนั้น ไมมีแตกตางกัน.    
                กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ จบ.         
                        ทัสสนทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๕๖๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั                 
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม.    
    ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน        
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม       
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิ   
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต                  
รูป ๑ ฯลฯ.                
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใช   
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย        
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   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภตูรูป    
ท้ังหลาย.                  
                         ฯลฯ   
  [๕๖๓] ในเหตุปจจัย                      มีวาระ  ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                   มี  "   ๒    
         ในอธิปติปจจัย                     มี  "   ๕    
         ในอนันตรปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในสมนนัตรปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในสหชาตปจจัย                    มี  "   ๕     
         ในอัญญมัญญปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในนิสสยปจจยั                     มี  "   ๕    
         ในอุปนสิสยปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในปุเรชาตปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                   มี  "   ๒     
         ในกัมมปจจัย                      มี  "   ๕    
         ในวิปากปจจัย                     มี  "   ๑    
         ในอาหารปจจัย                    มี  "   ๕     
         ในอวิคตปจจัย                     มี  "   ๕.    
   [๕๖๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะ      
เหตุปจจยั                 
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.             
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน                  
ไมใชเพราะเหตุปจจัย      
  คือ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ.              
  [๕๖๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย             มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั          มี  "   ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย            มีวาระ  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย           มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย          มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย         มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั          มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย             มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย            มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย           มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั           มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย          มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย             มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย             มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๕๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ        
ปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน                  
เพราะเหตุปจจยั   
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภตูรูป ขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                   
ธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.      
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใช   
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป   
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ     
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒    
ฯลฯ.   
 ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใช   
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย               
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภตูรูป    
ท้ังหลาย.                  
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนน        
ปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.        
    [๕๖๗] ในเหตุปจจยั                     มีวาระ  ๙     
         ในอารัมมณปจจยั                  มี  "   ๔      
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         ในอธิปติปจจัย                    มีวาระ  ๙    
         ในอวิคตปจจัย                    มี  "   ๙.    
   [๕๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะ      
เหตุปจจยั                 
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.            
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิด   
ข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม     
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว   
  จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ              
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ             
    โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    
    โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวัตถุ.            
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยหทัยวัตถุ.       
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนน        
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และ    
หทัยวัตถุ.                 
  [๕๖๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย            มีวาระ  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั         มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย          มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย         มี  "   ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย         มีวาระ  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย         มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั         มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย            มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย          มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั          มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย            มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย         มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย         มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย            มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๕๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะ     
เหตุปจจยั ฯลฯ.            
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ.   
  [๕๗๑] ในเหตุปจจัย                     มีวาระ  ๒     
         ในอารัมมณปจจยั                  มี  "   ๒     
         ในอธิปติปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในอวิคตปจจัย                    มี  "   ๒.     
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   [๕๗๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ไมใช    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.      
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั ฯลฯ.   
  [๕๗๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย            มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย           มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย         มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย        มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั         มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย            มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย           มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย            มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย            มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย         มี  "   ๒.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๕๗๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย     
มี ๓ นัย.                  
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยเหตุปจจยั              
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.    
   [๕๗๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย               
อารัมมณปจจยั       
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  คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เพราะปรารภราคะนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ                   
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน                  
   บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงเปนทิฏฐิท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม   
เพราะปรารภทิฏฐินั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ                  
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน                  
   เพราะปรารภวจิิกิจฉา วิจกิิจฉา เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
    เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพ     
ธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วจิิกิจฉา เกิดข้ึน.         
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อารัมมณปจจยั              
  คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสแลว ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม กิเลส       
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ                   
   เห็นแจงซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง          
    รูแจงซ่ึงจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย   
เจโตปริยญาณ                
  ขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ   
นิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.           
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลธรรมนั้น           
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                 
เกิดข้ึน โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน       
   กุศลธรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพจิารณามรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผลและ          
อาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม พิจารณา   
กิเลสท่ีขมแลว กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ    
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   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เห็นแจงซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น                 
ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหา    
ตัพพธรรม เกดิข้ึน         
  ดวยทิพยจักขุ ฯลฯ เปนปจจยัแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.            
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อารัมมณปจจยั              
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาล        
กอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ        
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี                 
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.               
    [๕๗๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ        
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   เปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปน   
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน เพราะกระทําทิฏฐิให                   
เปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อธิปติปจจัย               
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.      
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใช        
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย    
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  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยอธิปติปจจัย            
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลธรรม        
ท่ีไดส่ังสมไวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌานแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงฌาน    
เพราะกระทําทานเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                  
เกิดข้ึน ฯลฯ               
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ     
เปนปจจยัแกผล โดยอธิปติปจจัย.   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก                  
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน               
แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน                 
ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.    
   [๕๗๗] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตร         
ปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ    
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.    
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อนันตรปจจยั               
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย     
                        พึงกระทํามูล    
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   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ               
โดยอนันตรปจจัย.           
                      พึงกระทํามูล   
   อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอนันตรปจจัย        
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย        
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.                   
   [๕๗๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย               
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
  บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ     
ความปรารถนา แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ีเปน     
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.    
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม    
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิ   
  บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ     
ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด              
   ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ      
แกปญญา แกราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความ     
ปรารถนา แกสุขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.     
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   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ                  
ใหเกดิ กอมานะ            
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โทสะ     
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให        
เกิด กอมานะ               
  ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ   
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา ฯลฯ แกราคะท่ีไมใช     
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย     
อุปนิสสยปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสยะ อนนัตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ                   
    เขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เขาไปอาศัยราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ    
โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ               
ทําลายสงฆ                  
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม แกโทสะ      
แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจัย.        
   [๕๗๙] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนน   
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ    
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยินดีนั้น ราคะท่ีไมใชทัสสเนน-            
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน                  
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    ดวยทิพยจักขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.        
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง                  
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ ฯลฯ    
วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนน                 
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.   
  [๕๘๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม      
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.     
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ.     
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๒ นัย.             
   [๕๘๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย              
    คือ เจตนาทีเ่ปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย   
กัมมปจจยั.                
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
กัมมปจจยั                 
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน                   
รูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแกเจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกวิบากขันธ                   
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 371 
 ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใช         
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยกัมมปจจัย   
  คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏ    
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยกัมมปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.                  
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ                
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
  [๕๘๒] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนน   
ปหาตัพพธรรม โดยวิปากปจจัย.   
      ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั มี ๔ นัย           
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั มี ๔ นัย         
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั มี ๔ นัย             
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจยั มี ๔ นยั            
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๒ นัย.       
   [๕๘๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม      
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยวิปปยุตตปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
วิปปยุตตปจจยั มีอยางเดียว    
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  คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม               
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  [๕๘๔] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย    
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใช        
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.      
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อัตถิปจจัย                
  มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ.           
                ท่ียอไวเหมือนกับปุเรชาตปจจัย.        
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก        
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และหทัยวัตถุ เปน    
ปจจัยแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.              
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรม    
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอัตถิปจจัย                
   มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และกวฬิงการาหาร                  
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
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  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม และรูปชีวิตินทรีย               
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.            
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย.                   
   [๕๘๕] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ  ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๔    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๕    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "   ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "   ๔    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "   ๕    
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "   ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "   ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                   มี  "   ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "   ๒    
         ในกัมมปจจัย                       มี  "   ๔    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "   ๑    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "   ๔    
         ในอินทริยปจจยั                     มี  "   ๔    
         ในฌานปจจัย                       มี  "   ๔    
         ในมัคคปจจัย                       มี  "   ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                    มี  "   ๒    
         ในวิปปยุตตปจจยั                    มี  "   ๓    
         ในอัตถิปจจัย                       มี  "   ๗    
         ในนัตถิปจจัย                       มี  "   ๔     
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         ในวิคตปจจัย                       มีวาระ  ๔    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๗.    
   [๕๘๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ       
ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดย        
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                   
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม  และธรรมท่ีไมใช       
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหาร 
ปจจัย          
เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.   
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรมเปนปจจยัแก         
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั.   
   ทัสสเนนปหาตัพพธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรม    
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยั                   
โดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย.                
   [๕๘๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย            มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี  "   ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย             มีวาระ  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "   ๗ ฯลฯ   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              ม ี "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "   ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย            มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย              มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี  "   ๔.   
   [๕๘๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๙     
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๔     
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๔     
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๒     
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "   ๔     
         ในปจจยัท้ังปวงกับ ฯลฯ               มี  "   ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ    มี  "   ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ    มี  "   ๒    
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         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                          มีวาระ  ๔     
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ       มี   "  ๔.   
   [๕๘๙] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ  ๔   
         ในอธิปติปจจัย  กับ ฯลฯ              มี  "   ๕.   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
         ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "   ๗    
                       ทัสสนทุกะ จบ    
                        ภาวนาทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๕๙๐] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั.            
    ทัสสนทุกะ ฉันใด พึงใหพสิดารฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั.    
   [๕๙๑] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๕ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๕.    
   [๕๙๒] ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุ          
ปจจัย    
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.               
    ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ                   
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ฯลฯ.   
                          ฯลฯ    
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  [๕๙๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "   ๓.   
   ในปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย ในปจจยวารปจจนยีะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะมี ๓ นัย พึง                
ยกโมหะออกเสีย วาระแมท้ังปวง เหมือนกับทัสสนทุกะ สวนอุทธัจจะปจจนียะตางกัน.             
                         ปญหาวาร   
  [๕๙๔] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย                
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย    
โดยเหตุปจจยั มี ๓ นัย.    
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยเหตุปจจยั ฯลฯ.         
  [๕๙๕] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณปจจยั             
    คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะ                   
ปรารภธรรมนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนภาวนาย    
ปหาตัพพธรรม ฯลฯ           
  เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม        
เกิดข้ึน                   
  เพราะปรารภโทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพ       
ธรรม ฯลฯ อุทธัจจะ เกิดข้ึน.   
  ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
  คือ พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ กิเลส                   
ท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ       
   พิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน            
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน    
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   รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสา                 
นุสสติญาณ ฯลฯ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.   
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น           
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม                  
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน               
    กุศลธรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ     
ปจจัย    
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ                
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะ            
ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชภาวนาย                   
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน       
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ    
โดยอารัมมณปจจัย.          
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอารัมมณ   
ปจจัย    
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี         
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เพราะปรารภทานเปนตนนั้น             
ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนภาวนาย     
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.     
  [๕๙๖] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย              
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.     
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   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลท่ีกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน                   
อารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.      
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ   
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรมใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมน้ันใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม และธรรมที่ไมใช          
ภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติปจจัย   
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปน    
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลายโดย อธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยอธิปติปจจัย            
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว    
กระทํากุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.     
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต              
ขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปจจัย.         
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอธิปติ-   
ปจจัย.       
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  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ฌาน จกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ   
บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนัน้ใหหนักแนน ราคะท่ีเปนภาวนาย                 
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.     
  [๕๙๗] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอนันตร          
ปจจัย มี ๔ นยั.          
  ภาวนาทุกะ เหมือนกับทัสสนทุกะ ไมมีแตกตางกัน.        
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.              
   [๕๙๘] ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย        
ปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โทสะ        
โมหะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ     
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั.         
   ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาอาศัยราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม   
แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
   บุคคลเขาไปอาศัยโทสะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ มานะ ฯลฯ         
ความปรารถนา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
    ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แก   
ปญญา แกราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา    
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
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    ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ                  
ใหเกดิ ถือทิฏฐิ           
  บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โทสะ     
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ   
ทําลายสงฆ                  
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะท่ีไมใช       
ภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย          
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยอุปนิสสย    
ปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวกอมานะ บุคคลเขา   
ไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ     
แลวกอมานะ                
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม แกโทสะ      
แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั.         
   [๕๙๙] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชภาวนาย     
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลพิจารณาจักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของ    
ไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีไมใช                 
ภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกดิข้ึน โทมนัสท่ีไมใชภาวนาย                 
ปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน      
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.    
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   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปนปจจัย              
แกกายวิญญาณ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต             
ปจจัย.                   
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาต   
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง                  
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ                 
เกิดข้ึน โทมนัสท่ีเปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดข้ึน.         
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนภาวนาย                  
ปหาตัพพธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๒ นัย.             
   [๖๐๐] ฯลฯ เปนปจจยั โดยกัมมปจจยั คือ เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม       
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.         
                       พึงกระทํามูล   
   เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัม    
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   เจตนาที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและจิตตสมุฏ                   
ฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม    
โดยกัมมปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตต    
ขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.     
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   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ                 
และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
      ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจยั มี ๑ นัย ฯลฯ.      
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย.                   
   ภาวนาทุกะ เหมือนกับ ทัสสนทุกะ ทุกปจจัย ไมมีแตกตางกัน.   
   [๖๐๑] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ  ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "   ๔   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "   ๕   
         ในอนันตรปจจัย                          มี  "   ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                         มี  "   ๔   
         ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๒   
         ในนิสสยปจจยั                           มี  "   ๗   
         ในอุปนสิสยปจจัย                         มี  "   ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๒   
         ในปจฉาชาตปจจัย                        มี  "   ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๒   
         ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๔   
         ในวิปากปจจัย                           มี  "   ๑   
         ในอาหารปจจัย                          มี  "   ๔   
         ในอินทริยปจจยั                          มี  "   ๔   
         ในฌานปจจัย                            มี  "   ๔   
         ในมัคคปจจัย                            มี  "   ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                         มี  "   ๒   
         ในวิปปยุตตปจจยั                         มี  "   ๓   
         ในอัตถิปจจัย                            มี  "   ๗   
         ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๔   
         ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๔   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๗.    
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   การจําแนกรายละเอียดในปจจนยีะ พึงจาํแนกเหมือนกบัทัสสนทุกะ แมการนับ ๓        
อยาง ก็พึงนับอยางนี้.    
                     ภาวนาทุกะ จบ   
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ               
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๐๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.                
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม.                
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั          
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ในปฏิสนธิขณะตลอดถึง   
อัชฌัตติกมหาภูตรูป.        
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.   
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั    
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   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา.         
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั          
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.                 
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ.        
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ   
อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ.          
  [๖๐๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.                
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.             
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย       
   คือ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ขันธ ๒ ฯลฯ.                 
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ      
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
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  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.   
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย       
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.                 
                           ฯลฯ   
  [๖๐๔] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ  ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "   ๖   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "   ๕   
         ในอนันตรปจจัย                          มี  "   ๖   
         ในสมนนัตรปจจัย                         มี  "   ๖   
         ในสหชาตปจจัย                          มี  "   ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                         มี  "   ๖   
         ในนิสสยปจจยั                           มี  "   ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                         มี  "   ๖   
         ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "   ๖   
         ในอาเสวนปจจัย                         มี  "   ๖   
         ในกัมมปจจัย                            มี  "   ๙   
         ในวิปากปจจัย                           มี  "   ๑   
         ในอาหารปจจัย                          มี  "   ๙   
         ในอินทริยปจจยั                          มี  "   ๙   
         ในฌานปจจัย                            มี  "   ๙   
         ในมัคคปจจัย                            มี  "   ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                         มี  "   ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                         มี  "   ๙    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 387 
         ในอัตถิปจจัย                            มีวาระ  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                            มี  "   ๖   
         ในวิคตปจจัย                            มี  "   ๖   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "   ๙.   
   [๖๐๕] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.             
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก   
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย                
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.      
  [๖๐๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย                   มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "   ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                มี  "   ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                มี  "   ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "   ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "   ๑    
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         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มีวาระ  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                มี  "   ๖   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "   ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  "   ๓.   
    [๖๐๗] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                            มีวาระ  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ           มี  "   ๙ ฯลฯ                 
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ         มี  "   ๗ ฯลฯ                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ         มี  "   ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ            มี  "   ๓    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ            มี  "   ๓.    
    [๖๐๘] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ  ๒   
          ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ                   มี  "   ๒ ฯลฯ   
         ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ                     มี  "   ๒ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ                    มี  "   ๒.   
                สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.             
                        ปจจยวาร   
  [๖๐๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย.    
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนน-   
ปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
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  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา.                 
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป                  
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยโมหะ ท่ีสหรคต                   
ดวยวิจกิิจฉา.             
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั          
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ          
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทสัสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา และโมหะ.        
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ    
และมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา                   
และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.       
  [๖๑๐] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
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   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั   
  เหมือนกับปฏิจจวาร อาศัยหทัยวัตถุ ฯลฯ มี ๓ นัย ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใช                   
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
  ในปฏิสนธิขณะ จกัขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนน     
ปหาตัพเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา อาศัยหทัยวัตถุ.               
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน    
เพราะอารัมมณปจจยั         
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ สัมปยุตตขันธ                   
ท้ังหลาย อาศัยโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา.                 
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ อาศัยหทัยวัตถุ.   
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใช      
ทัสสเนนปหาตัพเหตกุธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจยั        
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.              
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจัย   
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และ    
หทัยวัตถุ.                 
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย      
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะอารัมมณปจจยั       
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  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ และโมหะ อาศัยขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และหทัยวัตถุ     
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  [๖๑๑] ในเหตุปจจัย                        มีวาระ  ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "   ๙    
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "   ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "   ๙    
         ในวิปากปจจัย                       มี  "   ๑    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "   ๙.    
   [๖๑๒] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม    
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.             
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก    
ธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะตลอดถึงอสัญญสัตว      
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.    
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และ      
ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และ    
หทัยวัตถุ.                 
                         ฯลฯ   
  [๖๑๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             มี  "   ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            มีวาระ  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "   ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั            มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "   ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั             มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย            มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย            มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               มี  "   ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี  "   ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๖๑๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม          
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.         
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                  
เหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
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    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.                  
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม        
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธ ๒ ฯลฯ.          
    [๖๑๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม          
เกิดข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                  
เหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.       
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร.               
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม        
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน เพราะอารัมมณปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร.          
                           ฯลฯ   
  [๖๑๖] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ  ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "   ๖    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "   ๒    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "   ๖    
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "   ๖    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "   ๑    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "   ๖.    
   [๖๑๗] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับทัสสเนนปหาตัพพ     
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา.    
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    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                  
เหตุกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
   คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ        
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ี   
สหรคตดวยอุทธัจจะ.         
  [๖๑๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "   ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี  "   ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "   ๖.   
   [๖๑๙] ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจยั   มี  "   ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ    มี  "   ๔ ฯลฯ   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ    มี  "   ๔.   
   [๖๒๐] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              มี  "   ๒   
         ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ              มี  "   ๒    
         ในวิปากปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "   ๑    
         ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "   ๒.    
               สัมปยุตตวาร เหมือนกับสังสัฏฐวาร.         
                        ปญหาวาร   
  [๖๒๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยเหตุปจจยั        
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  คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ   
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
โดยเหตุปจจยั              
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย   
  คือ เหตุท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ    
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจยัแก    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
                       พึงกระทํามูล   
   โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.        
                        พึงกระทํามูล   
   โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                  
โดยเหตุปจจยั.             
  [๖๒๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปน                
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.   
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีไมใช                  
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดข้ึน.                 
                       พึงกระทํามูล    
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   เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                   
ดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น ยอม      
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม                
เกิดข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน.                   
    กุศลกรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ   
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค แลวพจิารณามรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกอาวัชชนะ       
โดยอารัมมณปจจัย           
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส                   
ท่ีขมแลว ฯลฯ รูกิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน   
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                  
เหตุกธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ                   
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ    
โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น           
   เห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ แกโมหะ      
โดยอารัมมณปจจัย.          
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ทาน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิด      
เพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะปรารภทาน                  
เปนตนนัน้ ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ    
โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.            
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
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   คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน.                  
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยั    
แกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั               
   คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใช                
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น.   
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายที่ไมใช    
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เกิดข้ึน.                 
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ ขันธท้ังหลายที่สหรคต    
ดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน.   
  [๖๒๓] ทัสสเนนปหาตพัพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอธิปติปจจัย            
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุก                 
ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน.    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย                  
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                 
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอธิปติปจจัย            
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม                   
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.      
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม       
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย          
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม                   
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.     
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    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง                
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก                  
ธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ         
  กุศลกรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ เปน    
ปจจัยแกผล โดยอธิปติปจจยั   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก                   
ธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปน               
ตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน.         
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย                
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอธิปติปจจัย            
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม      
ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทาน                 
เปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน                   
ทิฏฐิ ฯลฯ.                 
  [๖๒๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอนันตรปจจัย            
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธ                
ท้ังหลาย ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย.    
                       พึงกระทํามูล    
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   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกโมหะ ท่ีสหรคตดวย                 
วิจิกจิฉา ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร    
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคต             
ดวยวิจกิิจฉาท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจยั.        
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั    
  คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกโมหะท่ีสหรคตดวย   
วิจิกจิฉา ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ                   
โดยอนันตรปจจัย.           
                      พึงกระทํามูล   
   โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวย                
วิจิกจิฉา ท่ีเกดิหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย    
   อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตร                   
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวย                 
วิจิกจิฉา ท่ีเกดิหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย            
   อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ โดยอนันตร    
ปจจัย.                   
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอนันตรปจจยั     



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 400 
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดกอนๆ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธ                 
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกดิกอนๆ และโมหะ เปนปจจยัแกโมหะท่ี                   
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนนัตรปจจัย           
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตร    
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกดิกอนๆ และโมหะ เปนปจจยัแกขันธ    
ท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีเกิดหลังๆ และโมหะ โดยอนันตรปจจัย.   
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย มี ๙ นัย             
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.              
   [๖๒๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.              
    ใน ๒ อยางท่ีเหลือ เปนอนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนสิสยะ.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช                
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.        
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                 
ดวยวิจกิิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจยั.        
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   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ-                 
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยัง     
สมาบัติใหเกดิ กอมานะ     
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ    
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ          
ยังสมาบัติใหเกิด          
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา แกปญญา แกราคะท่ีไมใชทัสสเนน   
ปหาตัพพเหตุกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.    
    ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ ถือทิฏฐิ                   
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ    
โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ        
ทําลายสงฆ                  
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม แก     
โทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั.    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ราคะท่ีไมใชทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โทสะ โมหะ มานะ ความปรารถนา สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ เปน            
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.     
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     ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน      
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย        
   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ   
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.              
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใช                 
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย         
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่สหรคตดวย              
วิจิกจิฉา และโมหะ โดยอุปนสิสยปจจัย.   
   [๖๒๖] ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนน                  
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดยความเปน                   
ของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีไมใช              
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุก                   
ธรรม เกิดข้ึน             
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ.    
  ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยปุเรชาตปจจัย           
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง                  
หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกดิข้ึน    
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน.                   
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.    
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  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ เพราะปรารภหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ี    
สหรคตดวยวจิิกิจฉา และโมหะ เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ฯลฯ.   
  [๖๒๗] ทัสสเนนปหาตพัพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ    
เหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ   
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ   
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ   
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย.   
   [๖๒๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยกัมมปจจัย              
  คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
โดยกัมมปจจัย.             
                      พึงกระทํามูล   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจติต    
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแก   
วิบากขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.            
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรม       
ท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย      
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   คือ เจตนาที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ     
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยกัมมปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.     
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแก    
แกวิบากขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.         
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๖ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย  มี ๕ นัย           
   [๖๒๙] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอัตถิปจจยั มี ๓ นัย.    
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพ                 
เหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
  มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ   
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ    
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.    
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  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.            
    ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และหทัยวัตถุ    
เปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย   
  ขันธ ๑ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา และโมหะเปนปจจยัแกขันธ ๓ โดยอัตถิปจจัย.           
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยั    
แกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอัตถิปจจยั        
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๖๓๐] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๖   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๕   
         ในอนันตรปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                        มี  "  ๙   
         ในสหชาตปจจัย                         มี  "  ๙    
         ในอัญญมัญญปจจัย                        มี  "  ๖   
         ในนิสสยปจจยั                          มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                        มี  "  ๓   
         ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๙   
         ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "  ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                        มี  "  ๙     
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         ในกัมมปจจัย                           มีวาระ ๔   
         ในวิปากปจจัย                          มี  "  ๑   
         ในอาหารปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในอินทริยปจจยั                         มี  "  ๔   
         ในฌานปจจัย                           มี  "  ๔    
         ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                        มี  "  ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                        มี  "  ๕   
         ในอัตถิปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๙.   
   [๖๓๑] ทัสสเนนปหาตพัพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม         
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย.                  
    ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย    
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.                
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมที่    
ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัย                  
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหา    
ตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนสิสยปจจัย                
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยั           
โดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริยปจจัย.                
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย    
โดยปุเรชาตปจจัย.          
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  ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม   
และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั                   
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั.    
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปน    
ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.    
  ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยั    
แกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย                   
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.    
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปน       
ปจจัยแกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดย    
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    [๖๓๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                           มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                   มี  "  ๙.   
    [๖๓๓] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                             มีวาระ ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัยกับเหตุปจจัย          มี  "  ๖                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๖   
         ในปจจยัที่ไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๒    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                                มีวาระ ๖ ฯลฯ   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                                มี  "  ๖.   
   [๖๓๔] ในอารัมมณปจจยั กับปจจยั   
         ท่ีไมใชเหตุปจจยั                          มีวาระ ๙   
         ในอธิปติปจจัย   กับ ฯลฯ                   มี  "  ๕.   
                 อนุโลมมาติกา พึงใหพิสดาร.             
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั               มีวาระ ๙.                  
                  ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ             
                    ---------------    
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                  ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ                
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๓๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน          
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.                 
    โดยนัยนี้ ปฏิจจวารกด็ี สหชาตวารกด็ี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี                   
สัมปยุตตวารกด็ี เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ          
   โมหะ ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ พึงต้ังไวในฐานะแหงโมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา.           
                         ปญหาวาร   
  [๖๓๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย       
เหตุปจจยั.                
  มี ๖ นัย เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.           
   [๖๓๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย       
อารัมมณปจจยั.             
  มี ๓ นัย เพราะปรารภ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ.   
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ                   
เหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น           
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม             
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ โทมนัสท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน          
    กุศลกรรมท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ   
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั       
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    พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม กิเลส    
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ                   
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุก                  
ธรรม และโมหะ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ    
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ          
โทมนัสท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น            
   ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ แกโมหะ โดย         
อารัมมณปจจยั.             
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอารัมมณปจจัย           
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ ฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี         
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ เพราะ                   
ปรารภทานเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส                  
ท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึน้.                   
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
   คือ จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ    
เหตุกธรรม และโมหะ ขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะและโมหะ เกิดข้ึน.    
    อารัมมณปจจัย ท่ีเปนปจจัยสงเคราะห พึงกระทําท้ัง ๓ นัย.   
   [๖๓๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย       
อธิปติปจจัย               
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปน                
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ฯลฯ    
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   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย                   
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                 
   ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรม ท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม   
โดยอธิปติปจจัย            
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปน                
อารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําธรรมนั้นใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ               
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย                   
แกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และธรรมท่ี      
ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย              
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
    ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ                   
เหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลว      
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน               
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ               
    กุศลกรรมท้ังหลายท่ีไดส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ เปนปจจยัแกผล โดยอธิปติปจจัย   
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชภาวนายปหตัพพเหตุก    
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปน                
ตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย                 
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
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   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอธิปติปจจัย            
  มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ         
หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ใหเปนอารมณ                  
อยางหนกัแนน แลวยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทานเปนตนนั้นใหเปนอารมณ                
อยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดข้ึน.    
   [๖๓๙] ในอนันตรปจจยั เพราะเหตุแหงธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โมหะ    
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ไมพงึกระทํา โมหะท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ พึงกระทํา.    
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย  มี ๙ นัย          
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย        
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย   มี ๙ นัย         
   [๖๔๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดย       
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปน                   
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.                   
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช                 
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย          
   ฉันทราคะ ในภณัฑะของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะ ในภณัฑะของผูอ่ืน โดย          
อุปนิสสยปจจยั             
  ฉันทราคะ ในของหวงแหนของตน เปนปจจัยแกฉันทราคะในของหวงแหนของผู           
อ่ืน โดยอุปนสิสยปจจัย.    
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                  
ดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย.          
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   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพ                   
เหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวใหทาน ฯลฯ ยัง     
สมาบัติใหเกดิ ถือทิฏฐิ    
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โทสะ     
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ        
ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ     
  ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกราคะท่ีไมใช       
ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แกโทสะ แกโมหะ แกทิฏฐิ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย     
ฯลฯ แกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
โดยอุปนิสสยปจจัย          
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา แลวกอมานะ ฯลฯ                 
    ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะท่ีเปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม แก      
โทสะ แกโมหะ แกมานะ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสยปจจยั.    
   ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม    
และธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ศรัทธา ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ฯลฯ           
เสนาสนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ โดยอุปนิสสยปจจัย         
    แมอุปนิสสยปจจยั ท่ีเปนปจจัยสงเคราะห ก็พึงกระทําท้ัง ๓ นัย.   
    [๖๔๑] ธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนาย    
ปหาตัพพเหตุกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย.      
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   ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ นัย           
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั   มี ๙ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย   
  ในเหตุท่ีจําแนกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ยอมไดนานาขณิก.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยไมใชวคิตปจจัย ฯลฯ.              
   ทัสสเนนปหาตัพพเหตกุทุกะ ฉันใด ภาวนายปหาตัพพเหตุกปจจยะกด็ี ปจจนยีะก็ด ี   
การจําแนกกด็ ีการนับก็ดี กฉั็นนั้น ไมมีแตกตางกัน.        
   ธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม                   
ฯลฯ พึงกระทําแมฉันทราคะ ในภณัฑะของตน โดยสวนสุดเบ้ืองปลาย.   
   ภาวนายปหาตัพพธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ แมฉันทราคะ                  
ในภณัฑะของตน ก็พึงกระทําโดยสวนสุดเบ้ืองปลาย.              
                 ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ จบ              
                        สวิตักกทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๔๒] สวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ            
    อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม ในปฏิสนธิขณะ                   
ฯลฯ   
 สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยสวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม      
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  อวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก     
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  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูปอาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักธรรม ขันธ ๒   
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทยัวัตถุ หทัยวัตถุ         
อาศัยวิตก วิตก อาศัยหทัยวตัถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.            
   สวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยวิตก                  
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยวิตก         
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.   
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ขันธท้ังหลายที่เปน    
สวิตักกธรรม อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย   
   ในปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยวิตก   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม อาศัยวิตก กฏัตตารูปอาศัยมหาภตู                   
รูปท้ังหลาย               
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย    
มหาภูตรูปท้ังหลาย          
  ในปฏิสนธิขณะ วิตก และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.   
   สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ                
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ       
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒   
ฯลฯ   
 อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย   
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  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม และวิตก และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย          
  ในปฏิสนธิขณะ วิตักกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ.          
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดข้ึน        
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรมและวิตก ขันธรูป                  
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป    
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
   ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก   
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ   
กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก และมหาภตูรูปท้ังหลาย              
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ   
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
                         ฯลฯ   
  [๖๔๓] ในเหตุปจจัย                           มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                          มี  "  ๙ ฯลฯ   
         ในอุปนสิสยปจจัย                        มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๖   
         ในอาเสวนปจจัย                        มี  "  ๖    
         ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในวิปากปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                         มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๙.   
   [๖๔๔] สวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                   
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
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    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   ธรรมท่ีมีสวิตักกธรรมเปนมูล ท่ีเหลือพึงกระทําหวัขอปจจัย ๒ อเหตุกะ ไมมีแตกตางกัน.    
    อวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ              
ฐานรูป อาศัยวิตก ท่ีเปนอเหตุกะ   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวติก หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วิตกอาศัยหทัยวัตถุ.      
    สวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยวิตก ท่ีเปนอเหตุกะ    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยวติก โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา                  
ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอวิตกักธรรม.    
   สวิตกักธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั. ฯลฯ     
    เหมือนกับเหตุปจจยั พึงกาํหนดวา เปนอเหตุกะ.         
   สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย          
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ     
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักธรรมและวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ        
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ    
และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย              
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก.       
   สวนท่ีเหลือ พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับเหตุปจจัย ไมมีแตกตางกัน พึงกําหนด               
วา เปนอเหตุกะ.           
  [๖๔๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "  ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "  ๓ ฯลฯ    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  "  ๓   
   [๖๔๖] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๓ ฯลฯ   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย    
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๔     
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         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                               มีวาระ ๙    
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปยุตตปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๖    
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๓    
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                               มี  "  ๓.   
   [๖๔๗] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙   
         ในอนันตรปจจัย กับ ฯลฯ                   มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย กับ ฯลฯ                  มี  "  ๖ ฯลฯ   
         ในอาเสวนปจจัย กับ ฯลฯ                  มี  "  ๕ ฯลฯ   
         ในกัมมปจจัย กับ ฯลฯ                     มี  "  ๙ ฯลฯ   
         ในมัคคปจจัย กับ ฯลฯ                     มี  "  ๓ ฯลฯ   
         ในสัมปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง กับ ฯลฯ                   มี  "  ๙.   
   สหชาตวาร เหมือนกับปฏิจจวาร.   
                       ปจจยวาร   
  [๖๔๘] สวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยัมี ๓ นัย เหมือน    
กับปฏิจจวาร.               
  อวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรมเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตักกธรรม    
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  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตกักธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ       
    ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย    
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ อาศัยวิตก วติก อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ             
ขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม อาศัยหทัยวัตถุ วิตก อาศัยหทัยวัตถุ.   
    สวิตักกธรรม อาศัยอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย คือ สัมปยตุตขันธท้ังหลาย                
อาศัยวิตก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม อาศัยหทัยวตัถุ แมในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๒ นัย.     
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย อาศัยวิตก สัมปยุตตขันธท้ังหลาย    
อาศัยวิตก จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม อาศัย               
หทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย วิตกและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัย                  
หทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
  แมในปฏิสนธิขณะ ก็เหมือนกับปวัตติ นัน้เทียว.         
   สวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัย                  
ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ พึงทํา ๒ นัย.            
    อวิตักกธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรมและวิตก จิตตสมุฏฐานรูป                  
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม และวิตก และมหาภูตรูปท้ังหลาย วิตก อาศัยขันธ                   
ท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ แมในปฏิสนธิขณะ ก็มี ๓ นยั.     
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม และอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก ขันธ    
๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติกและหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ   
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตกและมหาภูตรูปท้ังหลาย ขันธ               
๓ และอวิตกักธรรม อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ใน    
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
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  [๖๔๙] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๙    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๙    
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "  ๙    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๙.    
   [๖๕๐] สวิตกักธรรม อาศัยสวิตักกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั.                  
    พึงกระทําหวัขอปจจยั ๙ พึงกําหนดคําวา เปนอเหตุกะ มี ๓ นัย เหมือนกัน พึงยก   
โมหะออกเสีย ในปฏิจจวาร ฉันใด หวัขอปจจัย ฉันนั้น เพิม่ปญจวิญญาณ โมหะ วิตก.             
    [๖๕๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "  ๓ ฯลฯ   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย            มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั            มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        สังสัฏฐวาร   
   [๖๕๒] สวิตกักธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ.                   
ฯลฯ.   
 อวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ วิตก คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม.   
   สวิตักกธรรมและอวิตกักธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
    คือ ขันธ ๓ และวิตก คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ     
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  อวิตักกธรรม คลุกเคลากับอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอวิตักกธรรม  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                
    สวิตักกธรรม คลุกเคลากับอวิตักกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย คลุกเคลากับวิตก ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.   
   สวิตักกธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั         
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตกขันธ ๒ ฯลฯ ใน   
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
  [๖๕๓] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๖    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๖    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๖    
         ในปจจยัท้ังปวง                     มี  "  ๖    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๖.    
   [๖๕๔] สวิตกักธรรม คลุกเคลากับสวิตักกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั.           
    โดยนัยนี้ พงึกระทําหวัขอปจจัย ๖ เหมือนกับอนุโลม พึงกําหนดคําวา อเหตุกะ มี ๓    
นัย เหมือนกนั พึงยกโมหะออกเสีย.    
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  [๖๕๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๖.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๖๕๖] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย            
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจยั    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                 
โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลายและวิตก และ                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจยั    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
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   [๖๕๗] สวติกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม                  
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรมและวิตก               
เกดิข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรมและวิตก               
เกิดข้ึน.                  
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม แลวพิจารณานท่ีเปนอวติักก    
ธรรม ออกจากมรรคแลวพจิารณามรรค ออกจากผลแลวพิจารณาผล พิจารณานพิพาน   
    นิพพาน เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม แกผล แกวติก โดยอารัมมณปจจยั           
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกธรรม และวิตก                
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น วิตก            
เกิดข้ึน                   
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอวิตกักธรรม โดยเจโตปริยญาณ    
อากาสนัญจายตนะ ฯลฯ อากญิจัญญายตนะ ฯลฯ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก    
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกวิตก โดยอารัมมณปจจยั            
    เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม              
และวิตก เกดิข้ึน.         
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  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากฌาน ท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา    
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานพิพาน    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม แกผล แก    
อาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย    
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกธรรม และ    
วิตก โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตน                
นั้น ราคะ เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน    
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม              
เกิดข้ึน.                  
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
    คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค พิจารณา     
มรรค ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานพิพาน    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม แกผล แก    
อาวัชชนะ แกวิตก โดยอารัมมณปจจยั   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกธรรม และวิตก                
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น                 
ขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดข้ึน          
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม และวิตก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม              
และวิตก เกดิข้ึน           
  สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
    คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม และวิตก ขันธท้ังหลายที่เปนสวติักก             
ธรรม เกิดข้ึน.            
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม              
และวิตก เกดิข้ึน.          
                      พึงกระทํามูล    
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   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม              
และวิตก เกดิข้ึน.          
  [๖๕๘] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปน                   
อารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนน วิตก เกิดข้ึน.   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจยัแกวติก และ                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอธิปติปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรมใหเปนอารมณ             
อยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
ท้ังหลาย และวิตก และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวิตักกธรรม ออก    
จากมรรค พิจารณามรรค ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา      
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา         
   นิพพาน เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม แกผล แกวติก โดยอธิปติปจจัย    
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    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตก   
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้น ให              
เปนอารมณอยางหนักแนน วติก เกิดข้ึน.    
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย                 
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
วิตก เกิดข้ึน.             
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวติักก                 
ธรรม ฌาน ฯลฯ ออกจากมรรค มรรค ฯลฯ ออกจากผลกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน     
แลวพิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม แกผล โดย    
อธิปติปจจัย               
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตกใหเปน               
อารมณอยางหนักแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปน                  
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน          
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนสวิตกักธรรม เกิดข้ึน.                 
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอธิปติปจจัย                 
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากฌานท่ีเปนอวติักก                 
ธรรม ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล พิจารณานิพพาน                
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม แกผล และ    
แกวติก โดยอธิปติปจจัย    
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตกให                   
เปนอารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจกัขุเปนตนนั้น ใหเปน             
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน     
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   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอวิตกักธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
ขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดข้ึน.         
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอธิปติปจจัย                 
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม                
และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม เกิดข้ึน.              
                        พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
วิตก เกิดข้ึน.             
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
ขันธท้ังหลายที่เปนสวิตักกธรรม และวิตกเกิดข้ึน.          
   [๖๕๙] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน             
สวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.                 
   สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย    
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม ท่ีเกิด              
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย      
  จุติจิต ท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย   
    อาวัชชนะ เปนปจจยัแกปญจวิญญาณ โดยอนันตรปจจัย     
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีเปนอวิตักกธรรม โดย    
อนันตรปจจยั               
  บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกทุตยิฌาน โดยอนนัตรปจจัย บริกรรมแหงตติยฌาน                   
ฯลฯ   
 บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ บริกรรม    
แหงทิพพจักขุ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ แหง    
เจโตปริยญาณ ฯลฯ แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงยถากัมมุปคญาณ เปน      
ปจจัยแกยถากมัมุปคญาณ      
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  บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย    
    โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคท่ีเปนอวิตกักธรรม โวทาน เปนปจจยัแกมรรคท่ีเปนอวิตกัก              
ธรรม อนุโลมเปนปจจยัแกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.                   
    สวิตักกธรรมเปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจัย                  
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน             
สวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจยั.         
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย    
   คือ วิตกท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกวติก ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั ขันธ   
ท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม ท่ีเกิด        
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย มรรคท่ีเปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกผลท่ีเปนอวิตักกธรรม ผลท่ี                
เปนอวิตกักธรรม เปนปจจยัแกผลท่ีเปนอวติักกธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูออกจาก                   
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ีเปนอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจยั.   
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย    
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน             
สวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย จุตจิิตท่ีเปนอวิตักกธรรม เปนปจจยัแก    
อุปตติจิต ท่ีเปนสวิตักกธรรม ภวังคท่ีเปนอวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ ขันธท้ังหลาย          
ท่ีเปนอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย.               
    อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจัย                 
    คือ วิตก ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ                
และวิตก โดยอนันตรปจจยั.    
  สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอนันตรปจจัย                 
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจยัแกขันธ    
ท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.    
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจัย                 
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจยัแกวิตก ท่ีเกดิ             
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย จุตจิิตท่ีเปนสวิตกักธรรมและวติก เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน     
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อวิตักกธรรม อาวัชชนะ และวิตก เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม                
และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก ฯลฯ   
   ขอความท่ีเขียนไวขางตน พึงเห็นโดยเหตุนี้.         
   อนุโลมและวิตก เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีเปนอวิตกักธรรม โดยอนันตรปจจยั.             
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม และอวิตกักธรรม โดย     
อนันตรปจจยั               
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม ท่ีเกดิกอนๆ และวติก เปนปจจัยแกขันธ    
ท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และวิตก โดยอนันตรปจจยั.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๙ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๙ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๙ นัย.              
   [๖๖๐] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอปุนิสสยปจจยั   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกขันธ               
ท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.             
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอวติักกธรรม และวิตก           
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกธรรม และวิตก           
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
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   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตกักธรรม แลว    
ยังฌานท่ีเปนอวิตักกธรรมใหเกิดข้ึน ยังมรรคใหเกดิข้ึน ยังอภิญญาใหเกดิข้ึน ยังสมาบัติให           
เกิดข้ึน                   
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ สุขทางกาย ทุกขทางกาย   
ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ วิตกแลว ยังฌานท่ีเปนอวติักกธรรม ฯลฯ มรรค ฯลฯ อภิญญา     
ฯลฯ สมาบัติใหเกิด         
  ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน    
อวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรคท่ีเปนอวิตกักธรรม   
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย. พึงทําอุปนิสสยปจจัย    
ท้ัง ๓ นัย ในท่ีท้ังปวง.    
  บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตกักธรรม แลวใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม    
ยังฌานท่ีเปนสวิตักกธรรม ฯลฯ วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ    
ถือทิฏฐิ                   
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลวใหทาน ฯลฯ      
 ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ              
   ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน    
สวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกมรรคท่ีเปนสวติักกธรรม แก   
ผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และแกอวิตกักธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย            
    คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอวิตักกธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ในทุติยวาร พึง    
ทําบทท่ีเขียนไวท้ังหมด. ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ   
   บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ วิตก แลวใหทาน ฯลฯ ฆาสัตว     
ฯลฯ ทําลายสงฆ     
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  ศรัทธาท่ีเปนอวิตักกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และวิตก เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน    
สวิตักกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกมรรคท่ีเปนสวิตักกธรรม แก   
ผลสมาบัติ และแกวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั.                   
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย               
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวติักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                  
สวิตักกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม           
และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั.    
                      พงึกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตกักธรรม           
และวิตก โดยอุปนิสสยปจจยั.    
  [๖๖๑] อวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภความยนิดีนั้น วิตก เกดิข้ึน    
    ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอวิตักกธรรม และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย.         
    อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดยความ   
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิด ียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ขันธท้ังหลาย          
ท่ีเปนสวิตักกธรรม เกิดข้ึน.   
  ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกธรรม              
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
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    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็หทัยวตัถุ โดยความเปน                   
ของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนั้น ขันธท้ังหลายที่           
เปนสวิตักกธรรม และวิตก เกิดข้ึน.   
  ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสวติักกธรรม              
และวิตก โดยปุเรชาตปจจัย.    
  [๖๖๒] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั มี ๓ นัย      
เปนปจฉาชาตปจจัย.        
  ฯลฯ  เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๙ นยั.            
   [๖๖๓] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยกัมมปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย                 
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนสวิตกักธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธท้ังหลายที่              
เปนสวิตักกธรรม โดยกัมมปจจัย.   
  โดยนัยนี้ พึงกระทําหวัขอปจจัย ๔ ท้ังสหชาต และนานาขณิก.   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจยั   มี ๙ นัย         
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั  มี ๔ นัย          
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  มี ๔ นัย        
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั    มี ๙ นัย          
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย    มี ๙ นัย         
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั มี ๖ นัย.       
   [๖๖๔] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
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   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกวิตก และสัมปยุตต   
ขันธท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกวิตก และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย                 
วิปปยุตตปจจยั.            
  สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยวิปยุตตปจจัย                
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   [๖๖๕] สวติกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอัตถิปจจัย มี ๑ นัย เหมือน   
กับปฏิจจวาร.               
  สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจยั    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.                   
   สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือน   
กับปฏิจจวาร.               
  อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจยั    
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ฯลฯ.    
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก วิตกเปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                   
โดยอัตถิปจจยั             
  ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดย      
อัตถิปจจัย                
  ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกวติก และสัมปยตุตขันธท้ังหลาย โดย      
อัตถิปจจัย    
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  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทัยวัตถุ โดยความเปนของไม    
เท่ียง ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้ วติก และสัมปยตุต                
ขันธท้ังหลาย เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย    
อัตถิปจจัย.               
  สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอัตถิปจจัย         
      มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก เปนปจจัยแกขันธ ๓    
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓               
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ แมสหชาต ก็พึงกระทําเปน ๒ นยั.                   
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแก   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.    
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแก                 
วิตก โดยอัตถิปจจัย ในปฏิสนธิขณะ มี ๓ นัย.                
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายเปนสวิตักกธรรม และวิตก เปนปจจัยแกกายน้ี                
ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก และกวฬิงการาหาร                 
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสวิตักกธรรม และวิตก และรูปชีวิตินทรีย              
เปนปจจยัแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.            
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม และอวิตกักธรรม โดย     
อัตถิปจจัย                
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และวติก เปนปจจัยแกขันธ ๓    
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ.      
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   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนสวิตกักธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๓                
และวิตก โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ แมในปฏิสนธิมี ๒ นัย.    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย.                   
   [๖๖๖] ในเหตุปจจัย                               มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                            มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในอนันตรปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในสหชาตปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในนิสสยปจจยั                              มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                            มี  "  ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                           มี  "  ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในกัมมปจจัย                               มี  "  ๔   
         ในวิปากปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในอาหารปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในอินทริยปจจยั                             มี  "  ๔   
         ในฌานปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในมัคคปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                            มี  "  ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                            มี  "  ๕   
         ในอัตถิปจจัย                               มี  "  ๙    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 437 
         ในนัตถิปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในวิคตปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                              มี  "  ๙.   
   [๖๖๗] สวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
   สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย.    
    สวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.                
    อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกอวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาต                
ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.     
    อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.   
   อวิตักกธรรม เปนปจจยัแกสวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.             
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.         
   สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกอวิตกักธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั.            
    สวิตักกธรรม และอวิตกักธรรม เปนปจจัยแกสวิตกักธรรม และอวิตกักธรรม โดย     
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย.   
    [๖๖๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                      มีวาระ ๙    
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                   มี  "  ๙    
          ในปจจยัท้ังปวง                             มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                     มี  "  ๙.     
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    [๖๖๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั กบัเหตุปจจยั         มีวาระ ๔ ฯลฯ             
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย กับ ฯลฯ            มี  "  ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กบั ฯลฯ            มี  "  ๒                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย กับ ฯลฯ            มี  "  ๔                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ            มี  "  ๒                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั กับ ฯลฯ            มี  "  ๔                   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "  ๔                   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "  ๔.                   
    [๖๗๐] ในอารัมมณปจจยั กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย         มีวาระ ๙                 
          ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ                       มี  "  ๙.   
                  อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.             
         ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย           มี  "  ๙                 
                       สวิตักกทุกะ จบ    
                        สวิจารทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๗๑] สวิจารธรรม อาศัยสวิจารธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสวิจารธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
    สวิตักกทุกะ ฉันใด พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกนั    
   ในมัคคปจจยั ในท่ีนี้ พึงกระทํา ๔ นยั ในสวิจารทุกะ บทนี้ไมมีแตกตางกัน.             
                       สวิจารทุกะ จบ    
                        สัปปติกทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๗๒] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
    อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ปติ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปติกธรรม ใน       
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
  สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั             
    คือ ขันธ ๓ และปติ และจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม     
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
  อัปปติกธรรม อาศัยอัปปตกิธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปติกธรรม จิตตสมุฏฐานรูป                  
อาศัยปติ                  
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปติกธรรม ขันธ ๒    
ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยปติ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุ          
อาศัยปติ ปติอาศัยหทัยวัตถุ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.        
   พึงทําสัปปติกทุกะ เหมือนกับสวิตักกทุกะ ในท่ีท้ังปวง    
   ในปจจยัท้ังปวง ปวัตติ ปฏิสนธิ                     มีวาระ ๙.   
   [๖๗๓] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๙ ฯลฯ   
         ในปุเรชาตปจจัย                         มี  "  ๖   
         ในกัมมปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในวิปากปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๙.   
   [๖๗๔] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ          
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    อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ปติและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ.    
    สัปปติกธรรม และอัปปตกิธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั       
    คือ ขันธ ๓ และปติ และจติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึง    
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.    
  อัปปติกธรรม อาศัยอัปปตกิธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอัปปติกธรรม   
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัย                   
หทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวย    
อุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.                   
    สัปปติกธรรม อาศัยอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม อาศัยปติ ซ่ึงเปนอเหตุกะ.    
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปติ.   
   สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั       
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และปต ิขันธ ๒ ฯลฯ.    
    อัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั       
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และปติ               
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป                   
ท้ังหลาย.                  
  สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรมและอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใช                  
เพราะเหตุปจจยั     
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
และปติ ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสัปปตกิธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และปติ                
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และ                
ปติ และมหาภตูรูปท้ังหลาย.    
  [๖๗๕] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "  ๓ ฯลฯ    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                   มี  "  ๓.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๖๗๖] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั ฯลฯ.      
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    ปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับอนุโลมปจจยวาร ในสวติักกทุกะ มีหัวขอปจจัย ๙ บริบูรณ                 
ปติ ไมมีแตกตางกัน.      
  [๖๗๗] ในเหตุปจจัย                            มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๙ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๙.   
   [๖๗๘] สัปปติกธรรม อาศัยสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย                   
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อัปปติกธรรม อาศัยอัปปตกิธรรม เกิดขึน้ ไมใชเพราะเหตุปจจยั.   
    พึงทําปวัตติ ปฏิสนธิ เหมือนกับปฏิจจวาร ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม   
ซ่ึงเปนอเหตุกะ และปติ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ               
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.               
    มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนกบัอนุโลม เปนปวัตติเทานัน้ ปฏิสนธิ ไมมีโมหะ มี ๑ นยั                 
เทานั้น.                  
  [๖๗๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "  ๑    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                  มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๖๘๐] สัปปติกธรรม คลุกเคลากับสัปปติกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย.               
    [๖๘๑] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๖   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๖   
         ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "  ๖   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๖.   
   [๖๘๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        ปญหาวาร   
  [๖๘๓] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย           
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
  สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปตกิธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกปติ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                
โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย และปติ และ                 
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
   อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย    
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ                   
   [๖๘๔] สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปติกธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม               
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม และปติ            
เกิดข้ึน.                  
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และ                
ปติ เกิดข้ึน.             
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ บุคคลใหทาน ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ กระทําอุปโบสถกรรมแลว    
พิจารณาดวยจติท่ีเปนอัปปตกิธรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกศุลกรรมนั้น           
ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน วิจกิิจฉา เกิดข้ึน อุทธัจจะ เกิดข้ึน โทมนัส         
เกิดข้ึน       
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  บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แลว     
พิจารณาดวยจติท่ีเปนอัปปตกิธรรม   
  พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม   
   นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนอัปปตกิธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล แก    
อาวัชชนะ และแกปต ิโดยอารัมมณปจจยั   
   พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอัปปติกธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ                 
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม                  
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ               
ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิง่                 
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม เกิดข้ึน โทมนัส เกิดข้ึน              
    ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ โดยอารัมมณปจจัย              
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก                   
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ และแกปติ     
โดยอารัมมณปจจัย           
  เพราะปรารภขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม            
และปติ เกดิข้ึน.          
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว   
พิจารณาดวยจติท่ีเปนสัปปติกธรรม ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลธรรมนั้น               
ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิเกิดข้ึน            
   บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ แลว     
พิจารณาดวยจติท่ีเปนสัปปติกธรรม   
  พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพาน ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม   
   นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนสัปปตกิธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล        
โดยอารัมมณปจจัย           
  พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ท่ีเปนอัปปตกิธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ                 
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม      
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    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ               
ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ           
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
    เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม และปติ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม            
เกิดข้ึน.                  
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั             
    คือ บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพจิารณา                   
ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกศุลธรรมนั้น ขันธท้ังหลาย        
ท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดข้ึน   
   บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ออก   
จากผลแลว พจิารณาดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม               
   พระอริยะท้ังหลาย พิจารณานิพพานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม   
   นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนสัปปตกิธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผล และแก    
ปติ โดยอารัมมณปจจยั      
  พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ท่ีเปนอัปปตกิธรรม กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ                 
กิเลสท้ังหลายที่เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม                  
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ               
ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะ           
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน    
    เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม และปติ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม            
และปติ เกดิข้ึน.          
  สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั             
    คือ เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติก            
ธรรม เกิดข้ึน.            
                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม และปติ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม            
และปติ เกดิข้ึน.         
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                      พึงกระทํามูล   
   เพราะปรารภขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม และปติ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม            
และปติ เกดิข้ึน.          
  [๖๘๕] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ            
อยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม เกิดข้ึน.    
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ            
อยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม และปติ เกิดข้ึน.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกปติ และ                  
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย     
      มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรมใหเปนอารมณ            
อยางหนกัแนน ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม และปติ เกิดข้ึน.   
ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
ท้ังหลาย และปติ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ                  
อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากศุลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม               
แลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง                  
หนักแนน ราคะท่ีเปนอัปปตกิธรรม เกิดขึน้ ทิฏฐิ เกิดข้ึน     
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   บุคคลออกจากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทําผล      
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
   พระอริยะท้ังหลาย กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ดวยจิตท่ีเปนอัปปติก                
ธรรมแลว พิจารณา          
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภูท่ีเปนอัปปตกิธรรม แกโวทาน แกมรรค แกผลสมาบัติ    
และแกปติ โดยอธิปติปจจัย    
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน              
อารมณอยางหนักแนน ดวยจติท่ีเปนอัปปตกิธรรม ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา              
จักขุเปนตนนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐ ิฯลฯ    
    เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดข้ึน.        
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ             
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย                 
   อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจติท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ                
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ.    
  อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภท่ีูเปนสัปปติกธรรม แกมรรค แกผล โดย    
อธิปติปจจัย               
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน              
อารมณอยางหนักแนน ดวยจติท่ีเปนสัปปติกธรรม ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระ                
ทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
    เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน.                
   สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย              
    มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ.       
   อธิปติ ฯลฯ นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภท่ีูเปนสัปปติกธรรม แกโวทาน แกมรรค   
แกผล และแกปติ โดยอธิปติปจจัย    
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  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปน              
อารมณอยางหนักแนน ดวยจติท่ีเปนสัปปติกธรรม ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ                   
กระทําจกัขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนสัปปตกิธรรม ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน   
    เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดข้ึน.        
   สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอธิปติปจจัย              
    คือ เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนักแนน               
ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน.                
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ เกิดข้ึน.        
                       พึงกระทํามูล   
   เพราะกระทําขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติใหเปนอารมณอยางหนกัแนน                   
ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เกิดข้ึน.        
   [๖๘๖] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน            
สัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.                
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ           
และปติ โดยอนันตรปจจยั จตุิจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม      
ภวังคท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยั         
แกวุฏฐานะท่ีเปนอัปปติกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนปติกสหรคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยา          
มโนวิญญาณธาตุ ภวังคท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอัปปติกธรรม กุศล อกุศล          
ท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอัปปติกธรรม กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล          
เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตรปจจยั.     
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                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                
สัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และปติ โดยอนนัตรปจจัย.        
   อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ปติท่ีเกิดกอนๆ ท่ีเปนอัปปติกธรรม เปนปจจยัแกปติ ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                
อัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                 
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติท่ีเปนอัปปตกิธรรม โดยอนันตรปจจยั.         
                        พึงกระทํามูล   
   ปติท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ    
โดยอนันตรปจจัย            
  จุติจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม อาวัชชนะ เปน           
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ     
ท่ีเปนสัปปติกธรรม วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกมโนวญิญาณธาตุท่ีเปนสัปปติกธรรม ภวังคท่ีเปน        
อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนสัปปติกธรรม กุศล-อกุศลท่ีเปนอัปปติกธรรม เปนปจจยั        
แกวุฏฐานะท่ีเปนสัปปติกธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดย                
อนันตรปจจยั               
  เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติท่ีเปนสัปป    
ติกธรรม โดยอนันตรปจจยั.    
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย              
    คือ ปติท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และปติ       
โดยอนันตรปจจัย.           
  สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย              
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และปติเปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ี         
เปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.            
   สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอนันตรปจจัย              
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และปติ เปนปจจยัแกปตท่ีิเกิดหลังๆ        
โดยอนันตรปจจัย       
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  จุติจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกอุปตติจติท่ีเปนอัปปตกิธรรม ภวังคท่ี        
เปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจยัแกอาวัชชนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ             
เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ีเปนอัปปติกธรรม วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ               
เปนปจจยัแกกริิยามโนวิญญาณธาตุ ภวังคท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปน       
อัปปติกธรรม กุศลอกุศลท่ีเปนสัปปติกธรรม และปติ เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอัปปติกธรรม           
กิริยาเปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั.   
   สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรมเปนปจจยัแกสัปปตกิธรรม และอัปปติกธรรม โดย   
อนันตรปจจยั               
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และปติเปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย            
ท่ีเปนสัปปติกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และปติ โดยอนันตรปจจัย.    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย      มี ๙ นัย        
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย        มี ๙ นัย        
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย     มี ๙ นัย        
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย        มี ๙ นัย.       
   [๖๘๗] สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม เปนปจจยัแกขันธ              
ท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.            
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอัปปติกธรรม และปติ         
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ         
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
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   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปตกิธรรมแลว    
ใหทาน ดวยจติท่ีเปนอัปปตกิธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ยังฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม วิปสสนา             
มรรค อภิญญา ฯลฯ สมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ           
   บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ อภิญญา ราคะ โทสะ โมหะ    
มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ปติ         
แลวใหทาน ดวยจติท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ       
    ศรัทธาท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน   
อัปปติกธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ    
และแกปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจยั คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปติกธรรมแลว                  
ใหทานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ จากฌานท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ      
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลวใหทานดวยจิตท่ีเปน               
สัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด   
  บุคคลกระทําอทินนาทาน ดวยจติท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ     
สัมผะ ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง                
ฯลฯ ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ    
   ศรัทธาท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปติ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสัปปติก              
ธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐ ิแกความปรารถนา แกมรรค      
แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย            
    มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอัปปติกธรรม แลว                 
ใหทานดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิ กอมานะ ถือทิฏฐิ ฯลฯ              
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ปติ แลวใหทานดวยจิตท่ีเปน               
สัปปติกธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ถือเอาของท่ีเขาไมไดให ดวยจิตท่ีเปนสัปปติกธรรม.     
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                      เหมือนวาระท่ีสอง                   
   บุคคลกระทําการฆาคนในนิคม ศรัทธาท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และปต ิ    
เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนสัปปติกธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐิ                
แกความปรารถนา แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.   
   สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย            
    มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจัย คือ ขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม และปติ เปน                  
ปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปติกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม และปติ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปตกิธรรม         
และปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม และปติ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสัปปตกิธรรม         
และปติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
  [๖๘๘] อัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักขุ        
เปนตนนัน้ ราคะท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ โทมนัส ปต ิเกิดข้ึน   
   ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ เปน    
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอัปปติกธรรม และแกปติ               
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ             
จักขุเปนตนนัน้ ราคะท่ีเปนสัปปติกธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
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   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม             
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย             
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ดวยจิตท่ีเปนอัปปติกธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภ             
จักขุเปนตนนัน้ ปติและสัมปยุตตขันธท้ังหลาย เกดิข้ึน.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสัปปติกธรรม             
และปติ โดยปุเรชาตปจจัย.    
  [๖๘๙] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยปจฉาชาตปจจยั มี ๓ นัย.            
          ฯลฯ เปนปจจยั โดยอาเสวนปจจัย              มี ๙ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยกมัมปจจัย                มี ๖ นัย   
   สหชาตก็ดี นานาขณกิก็ดี พึงกระทํา นานาขณิก          มี ๒ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยวปิากปจจยั               มี ๙ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยอาหารปจจยั               มี ๔ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยอินทริยปจจยั             มี ๔ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยฌานปจจยั                 มี ๙ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยมัคคปจจัย                มี ๔ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยสัมปยุตตปจจยั            มี ๖ นัย   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยวปิปยุตตปจจยั            มี ๕ นยั   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยอัตถิปจจัย               มี ๙ นัย ฯลฯ.            
                   พึงกระทําเหมือนกับสวิตกักทุกะ.           
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยนตัถิปจจัย                  
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยวคิตปจจัย                   
         ฯลฯ เปนปจจยั โดยอวิคตปจจยั               มี ๙ นัย   
   [๖๙๐] ในเหตุปจจัย                                มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                             มี  " ๙    
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         ในอธิปติปจจัย                              มีวาระ ๙   
         ในอนันตรปจจัย                              มี  " ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                             มี  " ๙   
         ในสหชาตปจจัย                               มี  " ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                            มี  " ๙   
         ในนิสสยปจจยั                               มี  " ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                            มี  " ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                             มี  " ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                            มี  " ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                              มี  " ๙   
         ในกัมมปจจัย                                มี  " ๖   
         ในวิปากปจจัย                               มี  " ๙   
         ในอาหารปจจัย                               มี  " ๔   
         ในอินทริยปจจยั                             มี  " ๔   
         ในฌานปจจัย                                 มี  " ๙   
         ในมัคคปจจัย                                มี  " ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                            มี  " ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                            มี  " ๕   
         ในอัตถิปจจัย                               มี  " ๙   
         ในนัตถิปจจัย                               มี  " ๙   
         ในวิคตปจจัย                                มี  " ๙   
         ในอวิคตปจจัย                               มี  " ๙.   
   [๖๙๑] สัปปติกธรรม เปนปจจัยแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
   สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต    
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย.    
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    สัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปตกิธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.            
    อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต    
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย           
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยั โดยอินทริยปจจยั.            
    อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย      
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั   
   อัปปติกธรรม เปนปจจยัแกสัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน                   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย              
    สัปปติกธรรม และอัปปตกิธรรม เปนปจจัยแกสัปปตกิธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.     
   สัปปติกธรรม และอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน                   
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั.            
    สัปปติกธรรม และอัปปตกิธรรม เปนปจจัยแกสัปปตกิธรรมและอัปปติกธรรม โดย   
อารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดย    
ปุเรชาตปจจัย.             
  แมปจจนียวภิังค และการนับก็เหมือนกบัสวิตักกทุกะ ถาหากมีไมเสมอกัน พึงพจิารณา                
ทุกะนี้ ตามสมควรแลวพึงนบั การนับท้ังสองนอกน้ีกพ็ึงนับ.    
                      สัปปติกทุกะ จบ                   
                       ปติสหคตทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๙๒] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปติสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
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   ปติสหคตทุกะ พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวมา เหมือนกับสัปปติกทุกะ ไมมีแตกตาง                   
กัน หลักจําแนกหัวขอปจจยั ไมมีแตกตางกนั.                
                      ปติสหคตทุกะ จบ                   
                       สุขสหคตทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๖๙๓] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ ปฏิสนธิ.           
    ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ สุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสุขสหคตธรรม.    
    พึงยังสุขสหคตทุกะ ใหพิสดารเหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร แหงสัปปติกทุกะ ฉะนั้น.         
    [๖๙๔] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  " ๙ ฯลฯ   
         ในปุเรชาตปจจัย                         มี  " ๖   
         ในอาเสวนปจจัย                          มี  " ๖   
         ในกัมมปจจัย                            มี  " ๙   
         ในวิคตปจจัย                            มี  " ๙   
   [๖๙๕] สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                   
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.            
                        พึงกระทํามูล   
   สุข และ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปน       
อเหตุกะ.                   
  สุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไม      
ใชเพราะเหตุปจจัย         
  คือ ขันธ ๒ และสุข และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม ซ่ึง   
เปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
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  ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
เหตุปจจยั.                
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสุข ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม   
ขันธ ๒ ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ตลอด               
ถึงอสัญญสัตว โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต             
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  เหมือนเหตุปจจัยในสัปปตกิทุกะ ไมมีแตกตางกัน มีหัวขอปจจัย ๙ ในทุกปจจยั    
นั่นเทียว.                 
  [๖๙๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย                   มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  " ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย               มี  " ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  " ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  " ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  " ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  " ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  " ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  " ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                มี  " ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  " ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  " ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย               มี  " ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย               มี  " ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                  มี  " ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  " ๓.   
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   แมการนับท้ังสอง นอกจากนี้ ก็พึงกระทําอยางนี้. แมสหชาตวารก็เหมือนกับ      
ปฏิจจวาร.                  
  ปวัตติกด็ี ปฏิสนธิก็ดี ในปจจยวาร พึงใหพิสดาร สวนหทัยวัตถุ พึงใหพิสดาร   
ในปวัตติ เหมือนในสัปปติกทุกะ ปจจยวารปจจนียะ โมหะ มี ๑ นัย เทานั้น เหมือนใน   
สัปปติกทุกะ. นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําเหมือนสัปปตกิทุกะ                
ฉะนั้น.    
                       ปญหาวาร   
  [๖๙๗] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยเหตุปจจยั มี ๔ นัย.                  
    ในอารัมมณปจจัยก็ดี ในอธิปติปจจัยกด็ี เหมือนกับสัปปติกทุกะตางกันแตคําวา สุข                
ดังนี้.    
  [๖๙๘] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน             
สุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.                 
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสุขสหคต                
ธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
  จุติจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ภวังคท่ีเปน           
สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกวิบาก                   
มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุท่ีเปนสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกกริิยามโนวิญญาณธาตุ   
ภวังคท่ีเปนสุขสหคตธรรมเปนปจจยัแกภวังคท่ีไมใชสุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ท่ีเปน                  
สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกวุฏฐานะท่ีไมใชสุขสหคตธรรม กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ    
ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจยั.                   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสุข              
สหคตกรรม ท่ีเกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปจจัย.       
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   ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม โดยอนันตร   
ปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ ฯลฯ.   
                       พึงกระทํามูล   
               ท้ังสามอยาง เหมือนกับสัปปติกทุกะ.      
   สุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย       
อนันตรปจจยั               
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสุข เปนปจจัยแกขันธ    
ท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.    
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสุขเปนปจจยัแกสุขท่ีเกิดหลังๆ                
โดยอนันตรปจจัย            
  จุติจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใชสุขสหคตธรรม                  
ภวังคท่ีเปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกอาวัชชนะ กายวิญญาณท่ีเปนสุขสหคตธรรม                   
และสุขเปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ วิบากมโนวญิญาณธาตุ ท่ีเปนสุขสหคตธรรม และสุข                  
เปนปจจยัแกกริิยามโนวิญญาณธาตุ ภวังคท่ีเปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจยัแกภวังคท่ี             
ไมใชสุขสหคตธรรม กุศล อกุศล ท่ีเปนสุขสหคตธรรม และสุข เปนปจจัยแกวุฏฐานะ     
ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจยัแกวฏุฐานะ โดยอนันตร                  
ปจจัย.    
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และสุขเปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปน           
สุขสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และสุข โดยอนันตรปจจยั.          
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย                 
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย.     
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   [๖๙๙] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.              
    ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรมเปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย     
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม   
แลวใหทานดวยจติท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ศีล ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด กอมานะ ถือทิฏฐิ         
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา    
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจติท่ีไมใช      
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
   ศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุข เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใช    
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโทสะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แก        
มรรค แกผลสมาบัติ และแกสุข โดยอุปนิสสยปจจัย.            
   ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย                 
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม   
แลวใหทานดวยจติท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิ กอมานะ ถือทิฏฐิ               
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา     
สุขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทานดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติให    
เกิด ถือเอาของท่ีเขามิไดให ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม มุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ สัมผะ ฯลฯ                
ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึ่ง ฯลฯ ปลนตามทาง ฯลฯ   
ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ      
   ศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนสุขสหคต   
ธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกโมหะ แกมานะ แกทิฏฐ ิแกความปรารถนา แกสุขทางกาย    
แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคต    
ธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ    
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   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม   
แลวใหทานดวยจติท่ีเปนสุขสหคตธรรม. มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลี ตอนท่ี ๒. กอมานะ                 
ถือทิฏฐิ                   
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ สุข แลวใหทาน ฯลฯ ยงั    
สมาบัติใหเกดิ ถือเอาของท่ีเขามิไดใหดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ   
    ศรัทธาท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และสุขเปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปน    
สุขสหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกสุข      
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  สุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม โดย       
อุปนิสสยปจจยั มี ๓ นัย.    
  [๗๐๐] ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม โดย   
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
ความเปนของไมเท่ียง ดวยจติท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิง่                   
เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะท่ีไมใชสุขสหคตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน                  
    บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.                  
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชสุขสหคตธรรม และสุข โดยปุเรชาตปจจยั.        
    ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ                   
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.    
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสุขสหคตธรรม              
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  ธรรมท่ีไมใชสุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชสุขสหคต    
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย     
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  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเหน็ซ่ึงหทัยวัตถุ โดยความ                   
เปนของไมเท่ียง ดวยจิตท่ีเปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ                   
ปรารภจักขุเปนตนนั้น ราคะท่ีเปนสุขสหคตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนสุขสหคตธรรม              
และสุข โดยปุเรชาตปจจัย    
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๓ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั  มี ๙ นัย.            
   [๗๐๑] สุขสหคตธรรม เปนปจจยัแกสุขสหคตธรรม โดยกัมมปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก   
  กัมมปจจยั แบงเปน ๖ พึงกระทําใหเปนท้ังสหชาต และนานาขณกิ ๔ ใหเปน       
นานาขณกิ ๒.                
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย                      มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจยั                  มี ๔ นยั   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจยั                    มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                   มี ๔ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยุตตปจจยั               มี ๖ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยุตตปจจยั               มี ๕ นยั   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                  มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย                  มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย                   มี ๙ นัย   
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวคิตปจจัย                  มี ๙ นยั.   
   [๗๐๒] ในเหตุปจจยั                                 มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                              มี  " ๙    
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         ในอธิปติปจจัย                               มีวาระ ๙   
         ในอนันตรปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในสหชาตปจจัย                                มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในนิสสยปจจยั                                มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                              มี  "  ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                             มี  "  ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                               มี  "  ๙   
         ในกัมมปจจัย                                 มี  "  ๖   
         ในวิปากปจจัย                                มี  "  ๙   
         ในอาหารปจจัย                                มี  "  ๔   
         ในอินทริยปจจยั                              มี  "  ๙   
         ในฌานปจจัย                                  มี  "  ๙   
         ในมัคคปจจัย                                 มี  "  ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                             มี  "  ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                             มี  "  ๕   
         ในอัตถิปจจัย                                มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                                มี  "  ๙   
         ในวิคตปจจัย                                 มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                                มี  "  ๙.   
   ปจจนยีวภิังคก็ดี การนับกด็ี พึงทําเหมือนสัปปติกทุกะ ดวยประการฉะนี้ แมถามีความ             
สงสัย พึงดูอนโุลมวาร แลวนับ.   
                     สุขสหคตทุกะ จบ     
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                     อุเบกขาสหคตทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๗๐๓] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ        
    ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั          
    คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม     
ปฏิสนธิ.                   
  อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม       
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๒ และอุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคต   
ธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.    
  ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะ                  
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒    
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา   
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย                 
อาศัยหทัยวัตถุ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุ มหาภตูรูป ๑ ฯลฯ.              
    เหมือนกับสัปปติกทุกะ ในอนุโลม               มีวาระท้ัง ๙.   
   [๗๐๔] ในเหตุปจจยั                           มี  "  ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๙   
         ในอาเสวนปจจัย                         มี  "  ๖    
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         ในกัมมปจจัย                           มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                        มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๙.   
   [๗๐๕] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย   
ขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
   ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
    คือ อุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    
ซ่ึงเปนอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขา    
สหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๒ และอุเบกขา และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคต   
ธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ    
   ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใช                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปน                   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขาซ่ึงเปนอเหตุกะ   
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยอุเบกขา อุเบกขาอาศัยหทัยวตัถุ มหาภูตรูป ๑    
ตลอดถึงอสัญญสัตว.         
  อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ     
เหตุปจจยั                 
  คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอุเบกขา ซ่ึงเปนอเหตุกะ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ   
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอุเบกขา   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุอาศัยอุเบกขา ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม                   
อาศัยหทัยวัตถุ โมหะท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยอุเบกขา ท่ีสหรคตดวย             
วิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
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  อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอุเบกขา    
สหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                  
   คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุเบกขา ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ                 
ท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาซ่ึงเปนอเหตุกะ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต 
รูป            
ท้ังหลาย                   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย และกฏัตตารูป อาศัยอุเบกขา                  
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยอุเบกขา กฏัตตารูป อาศัย      
มหาภูตรูปท้ังหลาย          
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตา                   
รูป อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย    
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา และสัมปยุตตขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ.                 
    อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม       
เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
  คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และอุเบกขา    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา   
ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และหทัยวัตถุ                
ขันธ ๒ ฯลฯ โมหะท่ีสหคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคต                
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และอุเบกขา.            
   ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมที่ไมใชอุเบกขา    
สหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั                  
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ    
และอุเบกขา จติตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                  
และมหาภูตรูปท้ังหลาย       
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม และ   
อุเบกขา ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    
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มหาภูตรูปท้ังหลาย ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ อุเบกขา อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม               
และหทัยวัตถุ.              
  อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม       
และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปน    
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปน                 
อเหตุกะ และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขา    
สหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ และอุเบกขา และมหาภูตรูปท้ังหลาย    
   ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม    
และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา   
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
และอุเบกขา และมหาภูตรูปท้ังหลาย   
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคต   
ธรรม และอุเบกขา ขันธ ๒ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา                 
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ   
มหาภูตรูป ขันธ ๒ และอุเบกขา อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา และ    
หทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.     
  [๗๐๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  มี  "  ๙    
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         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มีวาระ ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                     มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
    การนับท้ังสองนอกจากน้ีก็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๗๐๗] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั                 
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.                
    เหมือนกับสวิตักกทุกะ. ในปจจยวาร ตางกันท่ีคําวา อุเบกขา. พึงกระทําหัวขอปจจยั                 
ท้ังปวง ๙ ท้ังปฏิสนธิ ปวัตติ และหทัยวัตถุ.                
   [๗๐๘] ในเหตุปจจยั                             มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                          มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๙.   
   [๗๐๙] อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย           
    คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ         
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ    
ท้ังหลายท่ีสหคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหคตดวยอุทธัจจะ.         
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   พึงกระทําหวัขอปจจยั ท้ัง ๙ โดยนัยดังกลาวมานี้ ปวัตติ และปฏิสนธิ พึงกระทํา    
เหมือนสวิตกักทุกะ โมหะ มี ๓ นัยเหมือนกัน แมหทัยวัตถุ ก็พึงกระทําในปวัตติ.                
    [๗๑๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                     มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
     การนับท้ังสอง นอกจากนี้ก็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๗๑๑] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคลากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย          
    คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.         
                 พึงกระทําเหมือนกับ สวิตักกทุกะ.           
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   [๗๑๒] ในเหตุปจจยั                             มีวาระ ๖   
         ในอารัมมณปจจยั                          มี  "  ๖   
         ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "  ๖   
         ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๖.   
   [๗๑๓] อุเบกขาสหคตธรรม คลุกเคลากับอุเบกขาสหคตธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ     
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๒ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ    
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ โมหะ ท่ีสหคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ คลุกเคลา    
กับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   พึงกระทําหวัขอปจจยั ๕ ดังกลาวมา พึงกระทําใหเหมือนในสวิตกักทุกะ.                   
    [๗๑๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                  มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๖.   
     การนับท้ังสอง นอกจากนี้ก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                         ปญหาวาร   
  [๗๑๕] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย                  
เหตุปจจยั ปฏิสนธิ.        
  พึงกระทําหัวขอปจจัย ๔ โดยนัยดังกลาวมาแลว เหมือนกับสวิตกักทุกะ.                   
    [๗๑๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปจจยั.                
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอธิปติปจจัย.     
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      อารัมมณปจจัยก็ดี อธิปติปจจัยก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนกับสัปปติกทุกะ ตางกนัแตคําวา           
อุเบกขา.                   
  [๗๑๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจยั                  
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย                
ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั.      
   อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย           
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอุเบกขาท่ีเกิด               
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย      
  จุติจิต ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม                
อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม วิบากมโนธาตุ เปนปจจยั                 
แกวิบากมโนวญิญาณธาตุ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ภวังคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม เปน    
ปจจัยแกภวังค ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม กุศล อกุศลท่ี เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปน    
ปจจัยแกวุฏฐานะ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เปนปจจยัแกวุฏฐานะ ผล เปนปจจัยแก              
วุฏฐานะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ท่ีไม    
ใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจยั.   
  อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคต   
ธรรม โดยอนันตรปจจัย       
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย                
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปจจยั.   
   ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดย    
อนันตรปจจยั               
  คือ อุเบกขาท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกอุเบกขาท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย ขันธ                 
ท้ังหลายท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใชอุเบกขาสหคต       
ธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
  จุติจิต ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม              
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภ ูอนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนนัตรปจจัย.          
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                        พึงกระทํามูล   
   อุเบกขาท่ีเกดิกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ              
โดยอนันตรปจจัย            
  จุติจิต ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม                
ภวังคท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ กายวิญญาณธาตุ เปนปจจยัแกวิบาก               
มโนธาตุ วิบากมโนวิญญาณธาตุ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกกิริยามโนวิญญาณ    
ธาตุ ภวังคท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกภวังคท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กุศล                  
อกุศลท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม กิริยา เปน                
ปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.    
   ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใช    
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจัย   
  คือ อุเบกขาท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิด               
หลังๆ และอุเบกขา โดยอนนัตรปจจัย.   
  อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคต   
ธรรม โดยอนันตรปจจยั       
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจยัแก                   
ขันธท้ังหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั.   
                       พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจยัแกอุเบกขา                
ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย   
  จุติจิต ท่ีอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีไมใชอุเบกขา                 
สหคตธรรม อาวัชชนะ และอุเบกขา เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    
วิปากมโนธาตุ และอุเบกขา เปนปจจยัแกวปิากมโนวิญญาณธาตุ ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม    
ภวังคท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรมและอุเบกขา เปนปจจยัแกภวังคท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม                
กุศล อกุศล ท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม และอุเบกขา เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีไมใชอุเบกขา    
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สหคตธรรม กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ    
ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดยอนันตรปจจยั.    
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ และอุเบกขาเปนปจจยัแกขันธ                  
ท้ังหลายท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ และอุเบกขา โดยอนันตรปจจัย.                  
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย     มี ๙ นัย           
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ นัย           
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย     มี ๙ นัย           
   [๗๑๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั       
มี ๓ นัย.                  
  ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดย    
อุปนิสสยปจจยั             
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม                   
แลวใหทานดวยจติท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ฌานท่ีไมใช   
อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ มรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ         
ถือทิฏฐิ                   
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ โทสะ       
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ         
อุเบกขา แลวใหทานดวยจิตท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน ฆาสัตว                
ฯลฯ ทําลายสงฆ              
  ศรัทธาท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ และอุเบกขา เปนปจจัยแกศรัทธา   
ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย       
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ และแกอุเบกขา โดยอุปนิสสยปจจัย.     
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    ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสย     
ปจจัย    
  มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจยั คือ บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชอุเบกขาสหคต    
ธรรม แลวใหทานดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือ                 
ทิฏฐิ   
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ อุเบกขา แลว      
ใหทานดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน ถือเอาของท่ีเขามิไดให               
ดวยจิตท่ีเปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ กลาวมุสา ฯลฯ ปสุณา ฯลฯ ผรุสะ ฯลฯ สัมผะ      
ฯลฯ ตัดชองยองเบา ฯลฯ ลอบข้ึนไปลักทรัพย ฯลฯ ปลนบานหลังหนึง่ ฯลฯ ปลนตามทาง   
ฯลฯ ภริยาผูอ่ืน ฯลฯ ฆาคนในหมูบาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ    
   ศรัทธาท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนอุเบกขา                   
สหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั.                  
    ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใช    
อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
  มี ๓ นัย เปนอุปนิสสยปจจยั มีคําอธิบายเหมือนบาลีตอนท่ีสอง.   
   อุเบกขาสหคตธรรม และธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกอุเบกขา      
สหคตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย.    
   [๗๑๙] ธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคต   
ธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี  ๓ นยั เหมือนกับสัปปติกทุกะ.    
   [๗๒๐] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอุเบกขาสหคตธรรม โดย        
ปจฉาชาตปจจยั มี ๓ นัย.    
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั                มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยกัมมปจจัย                  มี ๖ นัย   
   พึงกระทําเปนสหชาต นานาขณิก ๔ นัย และเปนนานาขณกิ ๒ นัย.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย                 มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                 มี ๔ นัย    
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   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                 มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั               มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                   มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                  มี ๔ นยั   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย              มี ๖ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย              มี ๕ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                 มี ๙ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  พึงจําแนกปจจัยเหลานี้ โดยกระทําอยางสัปปติกทุกะ.    
   [๗๒๑] ในเหตุปจจยั                           มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                        มี  "  ๙   
         ในอธิปติปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในอนันตรปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในสมนนัตรปจจัย                        มี  "  ๙   
         ในสหชาตปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                       มี  "  ๙   
         ในนิสสยปจจยั                          มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                       มี  "  ๙   
         ในปุเรชาตปจจัย                        มี  "  ๓   
         ในปจฉาชาตปจจัย                       มี  "  ๓   
         ในอาเสวนปจจัย                         มี  "  ๙   
         ในกัมมปจจัย                           มี  "  ๖   
         ในวิปากปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในอาหารปจจัย                          มี  "  ๔    
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         ในอินทริยปจจยั                        มีวาระ ๔   
         ในฌานปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในมัคคปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                       มี  "  ๖   
         ในวิปปยุตตปจจยั                       มี  "  ๕   
         ในอัตถิปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                          มี  "  ๙   
         ในวิคตปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                          มี  "  ๙.   
   ปจจนยีวภิังคก็ดี การนับสามอยางนอกนีก้็ดี พึงกระทําเหมือนกับสัปปติกทุกะ โดยนัย               
ดังกลาวมาแลว.            
                   อุเบกขาสหคตทุกะ จบ                  
                    ----------------    
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                       กามาวจรทกุะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๗๒๒] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ปฏิสนธิ ฯลฯ   
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.           
                         ฯลฯ   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.                  
    กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ กฏัตตารูป    
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย.    
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย     
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.         
    กามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม   
   ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม.   
   กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิด    
ข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.          
  กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม  เกิดข้ึน เพราะ   
เหตุปจจยั   
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  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย      
    ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูป    
ท้ังหลาย.                  
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใช   
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.           
                           ฯลฯ   
  [๗๒๓] ในเหตุปจจยั                              มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                             มี  "  ๕   
         ในอนันตรปจจัย                            มี  "  ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "  ๖   
         ในนิสสยปจจยั                             มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในวิปากปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในอาหารปจจัย                            มี  "  ๙    
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         ในอินทริยปจจยั                            มีวาระ ๙   
         ในฌานปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในมัคคปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในวิปปยุตตปจจยั                           มี  "  ๙   
         ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในวิคตปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๙.   
   [๗๒๔] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                   
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                  
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
    ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย.               
   [๗๒๕] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี     
๓ นัย.    
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย               
  คือ อธิปติปจจัยท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๓            
อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.    
    กามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย          
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ใน    
ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ             
  กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม      
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย   
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก                  
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.     
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  กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย          
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
           สองอยางท่ีเหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏ.    
   ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย.   
  [๗๒๖] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั มี     
๓ นัย.    
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั               
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ    
ปฏิสนธิ.                   
  กามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั          
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ          
                        พึงกระทํามูล   
   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก   
ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
          ท่ีเหลือนอกนี้ พึงกระทําใหปรากฏเปน ๓ นัย.    
   [๗๒๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "  ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                มีวาระ ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  "  ๓.   
   การนับท่ีเหลือนอกนี้ก็ดี สหชาตวารก็ด ีพึงกระทํา.      
                        ปจจยวาร   
  [๗๒๘] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.        
    ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวตัถุ ปฏิสนธิ.   
   กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะ    
เหตุปจจยั               
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  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต               
รูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.      
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจวาร.    
  กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั เหมือนกับปฏิจวาร.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม      
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.     
    กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใช   
กามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ     
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.      
                           ฯลฯ   
  [๗๒๙] ในเหตุปจจยั                              มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในอนันตรปจจยั                            มี  "  ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๙    
         ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "  ๙   
         ในนิสสยปจจยั                             มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๙.   
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   [๗๓๐] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย                   
    คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ      
ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปน   
กามาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวย                  
อุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวตัถุ.      
    ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั.   
  [๗๓๑] กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                 
    คือ ขันธ ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย          
    คือ อธิปติธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจร               
ธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ ปฏิสนธิ.               
   กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย          
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป              
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย มี ๓ นัย เหมือนกับปฏิจจวาร.                  
   กามาวจรธรรม อาศัยกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย เหมือนกบัปฏิจจวาร.   
                       พึงกระทํามูล   
   อธิปติธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ             
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ    
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ           
                      พึงกระทํามูล   
   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวตัถุ ขันธ ๒    
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และมหาภูตรูป                
ท้ังหลาย ปฏิสนธิ.     
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  ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย               
   ฯลฯ ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย   
  พึงกําหนดคําวา วิบากในสุทธกนัย และในอรูปมิสสกนัย ในรูปมิสสกนัย ไมมี.                
    [๗๓๒] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                   มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํามูล.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๗๓๓] กามาวจรธรรม คลุกเคลากับกามาวจรธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย       
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    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.             
    ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ                   
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.           
    [๗๓๔] ในเหตุปจจยั                            มีวาระ ๒   
         ในอารัมมณปจจยั                         มี  "  ๒   
         ในอธิปติปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในปจจยัท้ังปวง                          มี  "  ๒   
         ในอวิคตปจจัย                           มี  "  ๒.   
   [๗๓๕] กามาวจรธรรม คลุกเคลากับกามาวจรธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย            
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากบัขันธ ๑ ท่ีเปนกามาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ๒ ฯลฯ            
    ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     
คลุกเคลากับขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
    [๗๓๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                   มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย               มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                   มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                  มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                   มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                มี  "  ๒.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๗๓๗] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจยั    
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   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย        
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดย    
เหตุปจจยั ปฏิสนธิ.        
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย    
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดย                   
เหตุปจจยั ปฏิสนธิ.        
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                  
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  [๗๓๘] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพจิารณาซ่ึงกุศลกรรมท้ังหลาย     
ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทานเปนตนนั้น                  
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขม   
แลว ฯลฯ กุศลกรรมท้ังหลายที่เคยส่ังสมไวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ จักขุ ฯลฯ      
หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนกามาวจรธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส    
เกิดข้ึน                   
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ. กามาวจรธรรม เปน       
ปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
   คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ   
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนกามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ          
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก    
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั.     
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    ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
    คือ นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค แกผล โดยอารัมมณปจจัย    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแก   
เนวสัญญานาสัญญายตนะ        
  ขันธท้ังหลายที่ไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก                  
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั.                   
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั                   
   คือ บุคคลออกจากฌานแลว พิจารณาฌาน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ        
ปรารภฌานนัน้ ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน                 
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล ฯลฯ พิจารณานพิพาน   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
    บุคคลพิจารณาอากาสานญัจายตนะ พิจารณาวิญญาณญัจายตนะ พิจารณาอากิญจญัญา       
ยตนะ พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ พจิารณาทิพพจักขุ พิจารณาทิพพโสตธาตุ พิจารณา    
อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ฯลฯ บุพเพนวิาสานุสสติญาณ ฯลฯ ยถากมัมุปคญาณ ฯลฯ          
พิจารณาอนาคตังสญาณ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
โทมนัส เกิดข้ึน.           
  [๗๓๙] กามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรม        
ท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว               
พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน               
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน   
  พระเสขบุคคลท้ังหลายกระทําโคตรภูใหหนักแนนแลวพิจารณา กระทําโคตรภูนั้นใหเปน    
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
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  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนกามาวจรธรรมใหเปน   
อารมณอยางหนักแนน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ            
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.               
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ              
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย      
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกนิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจยั.          
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ             
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยาง   
หนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน โดยอธิปติปจจัย    
   บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา วิญญาณัญ   
จายตนะ ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ            
อิทธิวิธญาณ ฯลฯ กระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณอยางหนกัแนน แลวพจิารณา                   
    บุคคลกระทําขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชกามาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน            
ทิฏฐิ ฯลฯ.    
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  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐาน              
รูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยอธิปติปจจัย            
  มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรม ท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยั                 
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.   
   [๗๔๐] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเกิด             
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย อนโุลมเปนปจจัยแกโคตรภู อนโุลมเปนปจจัยแกโวทาน        
อาวัชชนะ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย.                   
    กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                   
    คือ จุติจิตท่ีเปนกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจติท่ีไมใชกามาวจรธรรม อาวชัชนะ            
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดย                   
อนันตรปจจยั               
  บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอนนัตรปจจัย ฯลฯ แหงจตุตถฌาน     
ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ แหงทิพพจักขุ ฯลฯ แหงทิพพโสตธาตุ แหง   
อิทธิวิธญาณ แหงเจโตปริยญาณ แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ      
บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย   
   โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค อนุโลม เปนปจจัยแกผล    
สมาบัติโดยอนันตรปจจยั.    
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย      
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเกิด           
หลังๆ โดยอนนัตรปจจัย      
  มรรค เปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจยัแกผล เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผู      
ออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจยั.    
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   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                   
    คือ จุติจิตท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ท่ีเปนกามาวจรธรรม    
ภวังคท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปน             
ปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนกามาวจรธรรม โดยอนันตรปจจยั.       
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั    
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย     มี ๗ นัย       
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย    มี ๖ นัย     
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย      มี ๗ นัย.     
   [๗๔๑] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรม แลว    
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ วิปสสนา ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ   
   บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ฯลฯ ราคะ ความปรารถนา       
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤด ูโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน วิปสสนา ฯลฯ ฆาสัตว    
ฯลฯ ทําลายสงฆ              
  ศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรม    
ฯลฯ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.   
   กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรมแลว    
ยังฌานท่ีไมใชกามาวจรธรรม ใหเกดิข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน         
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานท่ีไมใชกามาวจร                  
ธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
   ศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม                   
ฯลฯ แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย       
   บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจยัแกปฐมฌาน ฯลฯ แหงจตุตถฌาน ฯลฯ แหง            
อากาสานัญจายตนะ ฯลฯ แหงปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค ฯลฯ    
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   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม   
แลวยังฌานท่ีไมใชกามาวจรธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน      
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวยังฌานท่ีไมใชกามาวจร                  
ธรรมใหเกิดข้ึน มรรค ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
   ศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ               
แกปญญา แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย           
   ปฐมฌาน เปนปจจยัแกทุตยิฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ ตติยฌาน ฯลฯ จตุตถฌาน    
ฯลฯ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแก    
เนวสัญญานาสัญญานายตนะ โดยอุปนิสสยปจจยั                   
   ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุติยมรรค ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ตติยมรรค    
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย                  
   มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.       
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย                 
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม   
แลวใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ ยงัวิปสสนาใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ                
    บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ศีล ฯลฯ       
อุโบสถกรรม ฯลฯ ยังวิปสสนาใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
   ศรัทธาท่ีไมใชกามาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนกามาวจรธรรม ฯลฯ                 
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย            
    พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว พิจารณาเหน็สังขารท้ังหลายโดยความเปนของ    
ไมเท่ียง ฯลฯ มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธรรมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา               
แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสละของพระอริยะท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจยั          
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    ผลสมาบัติ เปนปจจยัแกทุกขทางกาย โดยอุปนิสสยปจจัย.   
   [๗๔๒] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจยั   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัส เกิดข้ึน            
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยัแกกายวิญญาณ.              
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ   
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.                 
    กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.     
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม            
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ นัย           
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั   มี ๓ นัย.           
   [๗๔๓] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย        
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.                   
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยกัมมปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.                   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย  มี ๔ นยั              
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๔ นยั        
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   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั  มี ๔ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย    มี ๔ นยั              
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย    มี ๔ นยั             
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๒ นัย.           
   [๗๔๔] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช    
กามาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม                 
โดยวิปปยุตตปจจัย.         
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยวิปปยตุตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป              
ท้ังหลาย โดยวิปปยุตตปจจยั ปฏิสนธิ.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกายน้ี ท่ี               
เกิดกอน โดยวปิปยุตตปจจยั.   
  [๗๔๕] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย ฯลฯ.   
   กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.      
    ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่ไมใช                 
กามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก ดวยทิพพจักษุ ฯลฯ เหมือนกับปุเรชาตปจจัย.    
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    ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย       
    มีอยางเดยีว คือ สหชาต ฯลฯ.   
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต เหมือนกับวิปปยุตตปจจัย.   
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยอัตถิปจจยั เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกามาวจรธรรม โดย       
อัตถิปจจัย                
  มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และมหาภตูรูปท้ังหลาย    
เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ปฏิสนธิ.   
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร เปน                  
ปจจัยแกกายนี ้โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีไมใชกามาวจรธรรม รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย            
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยอัตถิปจจยั             
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแกขันธ ๑ ท่ีไมใชกามาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธ ๓              
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๗๔๖] ในเหตุปจจัย                              มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในอนันตรปจจัย                            มี  "  ๔    
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         ในสมนนัตรปจจัย                           มีวาระ ๔   
         ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๗   
         ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "  ๖   
         ในนิสสยปจจยั                             มี  "  ๗   
         ในอุปนสิสยปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในปจฉาชาตปจจัย                          มี  "  ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๓   
         ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในวิปากปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในอาหารปจจัย                            มี  "  ๔   
         ในอินทริยปจจยั                            มี  "  ๔   
         ในฌานปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในมัคคปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                           มี  "  ๒   
         ในวิปปยุตตปจจยั                           มี  "  ๓   
         ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๗   
         ในนัตถิปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในวิคตปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๗.   
   [๗๔๗] กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั     
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                 
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจยัโดยอาหารปจจัย เปนปจจยัโดยอินทริย                
ปจจัย.    
  กามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปน    
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.     
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    ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.     
   ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดย                
กัมมปจจยั.                
  ธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจยัแกกามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจัย.                   
   กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยกกามาวจรธรรม โดย        
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดย   
อินทริยปจจยั.             
  กามาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชกามาวจรธรรม                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.                
   [๗๔๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                        มีวาระ ๗                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๗                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                       มี  "  ๗                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                      มี  "  ๗                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย                     มี  "  ๗                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย                      มี  "  ๖    
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                     มี  "  ๖                  
          ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั                       มี  "  ๖                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย                     มี  "  ๗                  
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                     มี  "  ๖ ฯลฯ               
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                     มี  "  ๖                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                     มี  "  ๕                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                        มี  "  ๕     
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          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                        มีวาระ ๗                  
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                        มี  "  ๗                   
          ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                       มี  "  ๕.                  
    [๗๔๙] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                                 มีวาระ ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย       กับ ฯลฯ          มี  "  ๔                 
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย      กบั ฯลฯ          มี  "  ๔                  
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย     กับ ฯลฯ          มี  "  ๔                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย     กับ ฯลฯ          มี  "  ๒                 
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย     กับ ฯลฯ          มี  "  ๔                 
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั     กับ ฯลฯ          มี  "  ๒                 
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "  ๔.                
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย        กับ ฯลฯ          มี  "  ๔.                 
    [๗๕๐] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                        มีวาระ ๔                  
          ในอธิปติปจจัย                กับ ฯลฯ          มี  "  ๔   
                   พึงกระทําอนุโลมมาติกา.                
         ในอวิคตปจจัย    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                        มี  "  ๗.                 
                      กามาวจรทกุะ จบ    
                       รูปาวจรทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๗๕๑] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั คือ ขันธ ๓    
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
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   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.    
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ.                   
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
ปฏิสนธิ.                   
  รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือในปฏิสนธิขณะ ขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยัวัตถุ กฏัตตารูป อาศัย                 
มหาภูตรูปท้ังหลาย.         
  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ      
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย        
    ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูป   
 ท้ังหลาย.                  
  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใช   
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
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   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ      
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย          
                           ฯลฯ   
  [๗๕๒] ในเหตุปจจยั                              มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                             มี  "  ๕   
         ในอนันตรปจจัย                            มี  "  ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "  ๖   
         ในนิสสยปจจยั                             มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๒   
         ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในวิปากปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในฌานปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในมัคคปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในสัมปยุตตปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในวิปปยุตตปจจยั                           มี  "  ๙   
         ในอัตถิปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในนัตถิปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในวิคตปจจัย                              มี  "  ๔   
         ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๙.   
   [๗๕๓] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช                   
เพราะเหตุปจจยั         
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ                
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ                   
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
   ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย.               
   [๗๕๔] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                 
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๓                  
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย          
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ปฏิสนธิ.      
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช   
เพราะอธิปติปจจัย          
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก    
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย               
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม. ธรรมท่ีไมใช                 
กามาวจรธรรม เหมือนกับปฏิจจวาร ท้ัง ๓ นัย ไมมีแตกตางกัน ในทุกะนี้ พึงกระทํามหาภูต                  
รูปท้ังหมด.               
  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะ                  
อธิปติปจจัย               
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ.               
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน                 
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และ   
มหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.     
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  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรมและธรรมท่ีไมใช   
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย              
   คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ       
ขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.         
    ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.   
  [๗๕๕] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                
    คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.               
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย         
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.    
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
ปุเรชาตปจจัย              
  คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม      
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
ปุเรชาตปจจัย              
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต    
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.            
    พึงกระทําหวัขอปจจยั ๕ นอกนี้ พึงกระทําอนุโลม.        
   ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นยั.              
   [๗๕๖] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั                 
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ปฏิสนธิ.                  
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย          
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.    
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
อาเสวนปจจยั   
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก    
ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.       
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อาเสวนปจจยั มี ๓ นัย.     
  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะ                  
อาเสวนปจจยั ฯลฯ.          
                      พึงกระทํามูล   
                หัวขอปจจัยแมนอกน้ี ก็พึงกระทํา.       
   ฯลฯ ไมใชเพราะกัมมปจจัย มี ๒ นัย ฯลฯ               
   ฯลฯ ไมใชเพราะสัมปยุตตปจจัย   
  [๗๕๗] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช                   
เพราะวิปปยุตตปจจัย        
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ              
 อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ สวนพวกอสัญญสัตวท้ังหลาย.   
                          ฯลฯ   
  [๗๕๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "  ๑    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มีวาระ ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "  ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปจจยวาร   
  [๗๕๙] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย เหมือน    
กับปฏิจจวาร.               
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั     
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ตลอดถึง    
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
    รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยัวัตถุ ปฏิสนธิ.   
   รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทยัวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต                 
รูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.      
  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม และหทัยวตัถุ ขันธ ๒ ฯลฯ       
ปฏิสนธิ.                   
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน                 
เพราะเหตุปจจยั     
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  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย                   
ปฏิสนธิ.                   
  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใช   
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต    
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.           
    [๗๖๐] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๔    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๙    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๙     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๖    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๔     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๙    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๙.    
   [๗๖๑] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช                   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรมซ่ึงเปนอเหตุกะ                 
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว               
   จักขุวิญญาณ อาศัยจกัขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   
ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวตัถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   
อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.      
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    [๗๖๒] รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึนไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย    
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ    
อธิปติปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.   
  รูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรมเกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย           
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม                
ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทยัวัตถุ ปฏิสนธิ.    
   รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
อธิปติปจจัย               
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก อาศัยหทัยวตัถุ จิตตสมุฏฐานรูป                
อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.   
  รูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะ                 
อธิปติปจจัย               
  คือ อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และ   
หทัยวัตถุ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และหทัยวัตถุ    
ขันธ ๒ ฯลฯ                
  ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรมและหทัยวัตถุ           
ขันธ ๒ ฯลฯ.               
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน                
ไมใชเพราะอธิปติปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบากและมหาภูตรูป              
ท้ังหลาย ปฏิสนธิ.          
  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยรูปาวจรธรรม  และธรรมท่ีไมใช    
รูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย              
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบากและหทัยวัตถุ      
ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรมซ่ึงเปนวิบาก และ    
มหาภูตรูปท้ังหลาย ปฏิสนธิ.     
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  [๗๖๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓              
            ในปจจัยท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๙   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๙   
   พึงกําหนดคําวา วิบาก ในอรูปภูมิลวนดวย ในภูมิท่ีเจือปนกันดวย.   
          ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มีวาระ ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มี  "  ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "  ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        สังสัฏฐวาร   
   [๗๖๔] รูปาวจรธรรม คลุกเคลากับรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                  
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.             
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ      
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เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.           
    [๗๖๕] ในเหตุปจจยั                             มีวาระ ๒   
         ในอารัมมณปจจยั                          มี  "  ๒   
         ในปจจยัท้ังปวง                           มี  "  ๒   
         ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๒.   
   [๗๖๖] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน                   
ไมใชเพราะเหตุปจจัย.     
  [๗๖๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                 มี  "  ๑.    
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทํา.   
                        ปญหาวาร   
  [๗๖๘] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย            
ปฏิสนธิ.                   
                      พึงกระทํามูล    
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   เหตุท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปขันธท้ังหลาย โดยเหตุ                
ปจจัยปฏิสนธิ.             
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจยั        
    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และ        
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยัปฏิสนธิ.              
   [๗๖๙] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจติ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ      
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ              
นิวาสานุสสติญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ โดยอารัมมณปจจยั.   
   รูปาวจรธรรมเปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย                   
    คือ บุคคลพิจารณาปฐมญาณ พิจารณาจตุตถฌาน พิจารณาทิพยจักขุ พิจารณาทิพพ       
โสตธาตุ ฯลฯ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ บุพเพนวิาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ     
พิจารณาอนาคตังสญาณ         
  ขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน.        
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย.    
    คือ บุคคลใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมท้ังหลาย         
ท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น    
ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน   
    นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ              
โดยอารัมมณปจจัย           
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลาย    
ท่ีเคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ    
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  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม โดยความเปนของ   
ไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัสเกิดข้ึน   
  อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยั      
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจยัแก จักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.               
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั                  
    คือ บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ   
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    ขันธท้ังหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แก                  
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ โดยอารัมมณปจจยั    
    [๗๗๐] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจยั    
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั                  
   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย                   
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําปฐมฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    
พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน    
ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
  จตุตถฌาน ฯลฯ ทิพพจักขุ ทิพพโสตธาตุ อิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ                 
บุพเพนวิาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บุคคลกระทําอนาคตังสญาณใหเปนอารมณ       
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง่ เพราะกระทําฌานเปนตนนั้น    
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ        
   บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม                  
ยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะเกิดข้ึน                 
 ทิฏฐิ ฯลฯ.                 
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกจิตต   
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
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   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย    
    มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย      
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ บุคคล           
กระทํากุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอนใหหนกัแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี                  
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกดิข้ึน                   
ทิฏฐิ ฯลฯ                  
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ         
ผล ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน                   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย                   
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรมเปนอารมณ                  
อยางใหหนกัแนนแลว ยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ           
อยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
   บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะ ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา กระทํา      
เนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลวพจิารณา.    
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต                
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.         
   [๗๗๑] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจยั   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน             
รูปาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.             
   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                   
    คือ จุติจิตท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจิตท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตร           
ปจจัย ภวังคท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม                
เปนปจจยัแกวฏุฐานะท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย.     
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   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย      
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช         
รูปาวจรธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                  
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกผล         
สมาบัติ โดยอนันตรปจจยั.    
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                   
    คือ จุติจิตท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนรูปาวจรธรรม โดย                 
อนันตรปจจยั               
  ขันธท้ังหลายที่ไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนรูปาวจรธรรม โดย                   
อนันตรปจจยั               
  บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอนนัตรปจจัย แหงจตุตถฌาน ฯลฯ     
แหงทิพพจักขุ แหงทิพพโสตธาตุ แหงอิทธิวิธญาณ แหงเจโตปริยญาณ แหงบุพเพนิวาสานุส                   
สติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแก              
อนาคตังสญาณ โดยอนันตรปจจัย.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๗ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๖ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย               
   [๗๗๒] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนสิสยะ ไดแก    
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนรูปาวจรธรรมแลว ยังฌานท่ีเปนรูปาวจรธรรมใหเกิดข้ึน อภิญญา  
ฯลฯ         
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน      
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญาแลว ยังฌานท่ีเปนรูปาวจรธรรม                   
ใหเกดิข้ึน ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน          
   ศรัทธาท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธา ท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ                  
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจยั    
  ปฐมฌาน เปนปจจยัแกทุตยิฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย ทุติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน                   
โดยอุปนิสสยปจจัย ตติยฌาน เปนปจจัยแกจตุตถฌาน โดยอุปนิสสยปจจัย.    
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   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                 
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนรูปาวจรธรรมแลว    
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานท่ีเปนรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ        
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
   บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ฯลฯ กอมานะ     
ถือทิฏฐิ                   
  ศรัทธาท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ                 
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผล       
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ทาน ฯลฯ               
ศีล อุโบสถกรรม ฌานท่ีไมใชรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให   
เกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ทาน ฯลฯ กอมานะ          
ถือทิฏฐิ                   
  ศรัทธาท่ีไมรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกปญญาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม   
แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย     
อุปนิสสยปจจยั             
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีไมใชรูปาวจรธรรมแลว                   
ยังฌานท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน   
   บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ แลวยังฌานท่ีเปนรูปาวจร                  
ธรรม ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน    
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   ศรัทธาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีเปนรูปาวจรธรรม ฯลฯ               
แกปญญา โดยอุปนิสสยปจจยั    
  บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน โดยอุปนสิสยปจจัย ฯลฯ แหง           
จตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงทิพพจักขุ แหงทิพพโสตธาตุ แหงอิทธิวธิญาณ แหงเจโตปริยญาณ                   
แหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ แหงยถากัมมุปคญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปน      
ปจจัยแกอนาคตังสญาณ โดยอุปนิสสยปจจยั.                   
   [๗๗๓] ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดย   
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัส เกิดข้ึน            
  รูปายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ    
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.              
    ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ.     
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม              
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั มี ๓ นัย.             
   [๗๗๔] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธท้ังหลาย                 
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน               
รูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก โดยกัมมปจจยั.    
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   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                
โดยกัมมปจจัย ปฏิสนธิ.     
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย                  
โดยกัมมปจจัย.             
  รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย      
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และ    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั ปฏิสนธิ.             
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน               
รูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย        
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ                   
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั ปฏิสนธิ.             
   ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช           
รูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก และกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย มี ๔ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย มี ๔ นยั               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั มี ๔ นยั             
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย มี ๔ นยั                 
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย มี ๔ นยั                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย มี ๒ นยั.           
   [๗๗๕] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั           
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต ฯลฯ     
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   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต ฯลฯ.           
   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
รูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม โดย               
วิปปยุตตปจจยั.            
  [๗๗๖] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย เหมือนกับปฏิจจวาร.        
    รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย                
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย       
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย ฯลฯ.   
   ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย    
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                   
รูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจยั.   
  ท่ีเปนปุเรชาต ไดแก บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจักขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ หทัยวตัถุ              
เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
   รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย     
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๓                
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม                  
โดยอัตถิปจจยั     
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  มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และมหาภูตรปูท้ังหลาย เปน                  
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
    ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหารเปนปจจัย               
แกกายน้ี ท่ีเกิดกอน โดยอัตถิปจจัย.    
   ท่ีเปนปจจยัฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายที่เปนรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปน              
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๗๗๗] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๔    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๔    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๗     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๖    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                   มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๓     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๔    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๔     
         ในอินทริยปจจยั                     มี  "  ๔     
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         ในฌานปจจัย                       มีวาระ ๔     
         ในมัคคปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                    มี  "  ๒    
         ในวิปปยุตตปจจยั                    มี  "  ๓    
         ในอัตถิปจจัย                       มี  "  ๗    
         ในนัตถิปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในวิคตปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๗.    
   [๗๗๘] รูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดย   
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
   รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัยเปนปจจยัโดย                
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดย                   
กัมมปจจยั.                
  รูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย                
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย              
อินทริยปจจยั.             
  ธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.                   
    รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกรูปาวจรธรรม โดยสหชาต   
ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย.   
  รูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชรูปาวจรธรรม                  
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัย   
โดยอินทริยปจจัย.    
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  [๗๗๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย            มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย             มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย              มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี  "  ๕.   
   [๗๘๐] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                       มีวาระ ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒       
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         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มีวาระ ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒      
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒      
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔.     
   [๗๘๑] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ ๔   
         ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "  ๔.    
                  อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.             
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั         มีวาระ ๗.   
                      รูปาวจรทุกะ จบ    
                       อรูปาวจรทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๗๘๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ปฏิสนธิ.   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม.   
   อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั      
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ          
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ        
    ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒                   
ฯลฯ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลายอาศัยหทัยวัตถุ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.            
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
                           ฯลฯ   
  [๗๘๓] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๒    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๕    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๒    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๕     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๕    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๒     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๕    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๕    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๕     
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๕.    
   [๗๘๔] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น ไมใช                 
เพราะเหตุปจจยั   
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  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ               
ขันธ ๒ ฯลฯ อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
    ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั มี ๓ นัย.               
   [๗๘๕] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย               
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๓                
อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.   
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
อธิปติปจจัย               
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                   
ปฏิสนธิ ตลอดจนถึงสัญญสัตว.   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   
  ฯลฯ ไมใชเพราะอุปนิสสยปจจัย.   
  [๗๘๖] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย              
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ปฏิสนธิ.    
                        พึงกระทํามูล   
   จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม.   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
ปุเรชาตปจจัย              
  คือ ในอรูปภมิู ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ                  
ตลอดถึงอสัญญสัตว.         
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   
เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    ฯลฯ ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย.    
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  [๗๘๗] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั               
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบากขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.      
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจยั        
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม.   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
อาเสวนปจจยั               
  คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ                   
ตลอดถึงอสัญญสัตว.         
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   
เกิดข้ึน ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย   
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
                           ฯลฯ   
  [๗๘๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                   มีวาระ ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๒   
        ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๔   
        ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๒   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๕   
        ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "  ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มี  "  ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑    
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        ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มีวาระ ๑   
        ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                 มี  "  ๒   
        ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๓   
        ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.    
                        ปจจยวาร   
  [๗๘๙] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยัมี ๓ นัย เหมือน                   
กับปฏิจจวาร.               
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
    คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.   
   อรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
   อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม   
เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูต              
รูปท้ังหลาย.              
  อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ    
เหตุปจจยั                 
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ.              
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน              
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใช                   
อรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ จิตตสมุฏ                
ฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.    



พระอภิธรรมปฎก เลม ๑๐ ปฏฐานปกรณ ภาค ๔ - หนาท่ี 525 
    [๗๙๐] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๔    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๙    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๙     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๙    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๔     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๙    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๒ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๙.    
   [๗๙๑] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใช                 
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ                
อาศัยจักขายตนะ กายายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัย                
หทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  ฯลฯ ไมใชอารัมมณปจจยั                    มี ๓ นัย.    
   [๗๙๒] อรูปาวจรธรรม อาศัยอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจัย               
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๑                
ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ซ่ึงเปนวิบาก ฯลฯ ปฏิสนธิ.            
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะ                  
อธิปติปจจัย       
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  คือ ขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.    
    [๗๙๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั              มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย            มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั            มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๓   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํา.    
                        สังสัฏฐวาร   
   [๗๙๔] อรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับอรูปาวจรธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.            
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม คลุกเคลากับธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดข้ึน เพราะ                 
เหตุปจจยั    
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  คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ           
    [๗๙๕] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๒    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๒.    
   [๗๙๖] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั           มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย              มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย             มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย              มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๒.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.   
                        ปญหาวาร   
  [๗๙๗] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุ                
ปจจัย ปฏิสนธิ.           
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุ                   
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย      
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    คือ เหตุท้ังหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐาน               
รูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  [๗๙๘] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ โดยอารัมมณปจจยั           
อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอารัมมณปจจยั   
   อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั                
    คือ บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ อากญิจัญญายตนะ ฯลฯ      
พิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะ    
  ขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน        
    บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ         
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติ                
ญาณ แกยถากมัมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณ    
ปจจัย    
  คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น       
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน             
    กุศลกรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณาผล พิจารณานิพพาน   
    นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กเิลสท้ังหลายท่ีเกดิข้ึน             
แลวในกาลกอน ฯลฯ          
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดยความเปนของไม                   
เท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
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    รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ    
   ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ    
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ ยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตงัสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณ 
ปจจัย        
    [๗๙๙] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจยั   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยั                   
แกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                 
   อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติปจจัย                 
    มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ             
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําอากาสานัญจายตนะใหเปนอารมณอยางหนัก    
แนน แลวพจิารณา ฯลฯ กระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     
พิจารณา    
  บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม                
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกดิข้ึน                
ทิฏฐิ เกิดข้ึน.            
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐาน              
รูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.   
                      พึงกระทํามูล   
   อธิปติธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอธิปติ    
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทําซ่ึงกุศลธรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง            
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ        
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    กุศลกรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ พระอริยะท้ังหลายออก    
จากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา ผล ฯลฯ พิจารณานิพพาน             
    นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย                   
    จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรมใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน.         
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ           
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   [๘๐๐] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน            
อรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย.                
   อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                 
    คือ จุติจิตท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอุปปตติจติท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ภวังคท่ี         
เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอาวัชชนะ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแก               
วุฏฐานะท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยั                  
แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอนันตร    
ปจจัย    
  คือ ขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีไมใช        
อรูปาวจรธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                 
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมบัติ โดยอนันตรปจจัย.            
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอนันตรปจจัย                 
    คือ จุติจิตท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดย             
อนันตรปจจยั ขันธท้ังหลายที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอรูปาวจรธรรม             
โดยอนันตรปจจัย            
  บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ โดยอนันตรปจจัย    
แหงวิญญาณญัจายตนะ ฯลฯ แหงอากิญจญัญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานา            
สัญญายตนะ เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอนันตรปจจยั    
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       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย           
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย        
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.          
   [๘๐๑] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
    มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแกวญิญาณัญจายตนะ   
โดยอุปนิสสยปจจัย วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจยัแกอากิญจัญญายตนะ อากิญจัญญายตนะ     
เปนปจจยัแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย.       
   อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย               
    มี ๓ คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนนัตรูปนสิสยะ ปกตูปนิสสยะ    
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอรูปาวจรธรรม แลว                   
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ     
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ    
   บุคคลเขาไปอาศัยศีล ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ    
ใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ   
  ศรัทธาท่ีเปนอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ               
แกปญญา แกราคะ แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผล       
สมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.    
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสย                  
ปจจัย    
  มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีไมใชอรูปาวจรธรรมแลว                 
ใหทาน ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌานท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ     
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ     
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   บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุข    
ทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน   
ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ     
  ศรัทธาท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธาท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม               
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดย             
อุปนิสสยปจจยั.            
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย               
    มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ            
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแกบริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจยัแก      
อากาสานัญจายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปน       
ปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอุปนิสสยปจจัย.           
   [๘๐๒] ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดย    
ปุเรชาตปจจัย              
  มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ                   
โทมนัส เกิดข้ึน            
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.              
    ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแกจกัขายตนะ เปนปจจยัแกจักขุวิญญาณ กายายตนะ ฯลฯ   
หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.              
    ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย                
    มีอยางเดยีว คือ วัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน               
อรูปาวจรธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย    มี ๒ นัย         
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั     มี ๓ นัย          
   [๘๐๓] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจยั    
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   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ    
   อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย                   
    คือ เจตนาทีเ่ปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย แกขันธท้ังหลาย              
ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม โดยกัมมปจจัย.   
                      พงึกระทํามูล   
   เจตนาที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                  
โดยกัมมปจจัย.             
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยกัมม   
ปจจัย.                   
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย              
โดยกัมมปจจัย.             
                         ฯลฯ   
  [๘๐๔] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยวิปากปจจัย   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปาก    
ปจจัย    
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย               มี ๒ นัย.   
   [๘๐๕] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั         
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจัย    
    มี ๓ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต.               
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั       
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    มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายที่เปนอรูปาวจร           
ธรรม โดยวิปปยุตตปจจยั.    
  [๘๐๖] อรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาต.   
  อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ                   
ปจจัย    
  มีอยางเดยีว คือ สหชาต.   
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย     
    มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทริย.   
   ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย                  
    มีอยางเดยีว คือ ปุเรชาต ไดแกหทัยวัตถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน    
อรูปาวจรธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
  อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดยอัตถิ                  
ปจจัย    
  มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธ ๑ ท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓              
โดยอัตถิปจจยั ขันธ ๒ ฯลฯ.   
  อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจร                  
ธรรม โดยอัตถิปจจัย       
  มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน                 
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.           
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และกวฬิงการาหาร    
เปนปจจยัแกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
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  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรูปาวจรธรรม และรูปชีวิตนิทรีย เปน                
ปจจัยแกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจยั.                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๘๐๗] ในเหตุปจจัย                       มีวาระ ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๓    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๔    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๔    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๕     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                   มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๓     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๔     
         ในอินทริยปจจยั                     มี  "  ๔    
         ในฌานปจจัย                       มี  "  ๔     
         ในมัคคปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                    มี  "  ๒    
         ในวิปปยุตตปจจยั                    มี  "  ๓    
         ในอัตถิปจจัย                       มี  "  ๗    
         ในนัตถิปจจัย                       มี  "  ๔    
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         ในวิคตปจจัย                       มีวาระ ๔    
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๗.    
   [๘๐๘] อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยั   
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยกัมมปจจัย.   
    อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัย                
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.                  
    อรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม และธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม โดย    
สหชาตปจจัย.               
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม โดยอารัมมณปจจยั              
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปน                
ปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกมัมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย              
อินทริยปจจยั.             
  ธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจยัแกอรูปาวจรธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย               
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอรูปาวจรธรรม โดย    
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.                   
   อรูปาวจรธรรม และธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชอรูปาวจรธรรม               
โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดย                   
อินทริยปจจยั.             
  [๘๐๙] ในปจจัยท่ีไมใชเหตปุจจัย              มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย            มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย           มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย            มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย           มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย             มี  "  ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย           มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย           มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย          มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย           มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย           มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย              มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย             มี  "  ๔.   
   [๘๑๐] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                       มีวาระ ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย                 
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒      
         ในปจจยัที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒      
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๒       
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         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                   
         กับ ฯลฯ                          มีวาระ ๔      
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    
         กับ ฯลฯ                          มี  "  ๔.     
   [๘๑๑] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย              มีวาระ  ๓   
         ในอธิปติปจจัย กับ ฯลฯ               มี  "   ๔.   
                  อนุโลมมาติกาพึงใหพิสดาร.             
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั         มีวาระ  ๗.   
                     อรูปาวจรทุกะ จบ.                   
                       ปริยาปนนทุกะ    
                        ปฏิจจวาร   
  [๘๑๒] ปริยาปนนธรรม อาศัยปริยาปนนธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนปริยาปนนธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
ปฏิสนธิ.                   
  พึงกระทําทุกะแมนี้ เหมือนโลกิยทุกะ ในจูฬันตรทกุะ ฉะนั้น ไมมีแตกตางกัน.            
                      ปริยาปนนทุกะ จบ.                  
                       นิยยานิกทุกะ   
                           ปฏิจจวาร   
  [๘๑๓] นยิยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนิยยานกิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
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   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม.   
   นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย            
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ          
    อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒             
    ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ มหาภูต                 
รูป ๑ ฯลฯ.                
  อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    [๘๑๔] ในเหตุปจจยั                       มีวาระ ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                    มี  "  ๒    
         ในอธิปติปจจัย                      มี  "  ๕    
         ในอนันตรปจจัย                     มี  "  ๒    
         ในสมนนัตรปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในสหชาตปจจัย                     มี  "  ๕     
         ในอัญญมัญญปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในนิสสยปจจยั                      มี  "  ๕    
         ในอุปนสิสยปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในปุเรชาตปจจัย                    มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                    มี  "  ๒     
         ในกัมมปจจัย                       มี  "  ๕    
         ในวิปากปจจัย                      มี  "  ๑    
         ในอาหารปจจัย                     มี  "  ๕     
         ในอวิคตปจจัย                      มี  "  ๕.    
   [๘๑๕] อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ขันธ ๒ ฯลฯ     
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  ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุ อาศัยขันธท้ังหลาย ขันธท้ังหลาย อาศัยหทัยวัตถุ                   
มหาภูตรูป ๑ ตลอดถึงอสัญญสัตว โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย                  
ขันธท้ังหลาย ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.    
       ฯลฯ ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั            มี ๓ นัย.   
   [๘๑๖] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย               
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนยิยานิกธรรม.            
    อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                   
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ    
พึงทําปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
      ฯลฯ ไมใชเพราะอนันตรปจจัย   
       ฯลฯ ไมใชเพราะสมนันตรปจจัย    
       ฯลฯ ไมใชเพราะอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ                
   [๘๑๗] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย              
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๑ ท่ีเปนนิยยานกิธรรม ฯลฯ       
   อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาตปจจยั                   
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม.   
   อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย                  
    คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ จิตต    
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนอนยิยานิกธรรม ปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว.            
    อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะปุเรชาต                  
ปจจัย    
  คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    [๘๑๘] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มีวาระ ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มี  "  ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "  ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.    
                        ปจจยวาร   
  [๘๑๙] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจยั มี ๓ นัย     
เหมือนกับปฏิจจวาร.         
  อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ตลอดถึง    
อัชฌัตติกมหาภูตรูป ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
    นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตปุจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ.    
   นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั           
    คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ จติตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภตูรูป              
ท้ังหลาย.      
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  นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั            
    คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนิยยานกิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ               
    อนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย           
    คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.      
    นิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน   
เพราะเหตุปจจยั            
  คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนิยยานกิธรรม และหทัยวัตถุ ขันธ ๒ ฯลฯ      
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนิยยานิกธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย.               
    [๘๒๐] ในเหตุปจจยั                              มีวาระ ๙   
         ในอารัมมณปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                             มี  "  ๙   
         ในอนันตรปจจัย                            มี  "  ๔   
         ในสมนนัตรปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในสหชาตปจจัย                            มี  "  ๙   
         ในอัญญมัญญปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในนิสสยปจจยั                             มี  "  ๙   
         ในอุปนสิสยปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในอาเสวนปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในกัมมปจจัย                              มี  "  ๙   
         ในวิปากปจจัย                             มี  "  ๑ ฯลฯ   
         ในอวิคตปจจัย                             มี  "  ๙.   
   [๘๒๑] อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย               
    คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ซ่ึงเปน   
อเหตุกะ ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ จกัขุวญิญาณ อาศัยจกัขายตนะ ฯลฯ ขันธท้ังหลายท่ีเปน                   
อนิยยานิกธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ อาศัยหทัยวัตถุ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคต    
ดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.     
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    [๘๒๒] อนยิยานกิธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอารัมมณปจจยั    
มี ๓ นัย.                  
  [๘๒๓] นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย               
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายท่ีเปนนยิยานิกธรรม             
    อนิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานกิธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย                   
    คือ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว.   
   นิยยานิกธรรม อาศัยอนิยยานิกธรรม เกดิข้ึน ไมใชเพราะอธิปติปจจยั    
    คือ อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยหทยัวัตถุ.    
   นิยยานิกธรรม อาศัยนิยยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะอธิปติ    
ปจจัย    
  คือ อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานิกธรรม อาศัยขันธท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรมและหทัย                
วัตถุ.    
  [๘๒๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย                  มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย                  มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั                  มี  "  ๑   
          ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย                 มี  "  ๓   
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          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มีวาระ ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๓   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๓.   
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยวารก็ดี พึงกระทํา.    
                        สังสัฏฐวาร   
   [๘๒๕] นิยยานิกธรรม คลุกเคลากับนิยยานิกธรรม เกดิข้ึน เพราะเหตุปจจัย                
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนนยิยานกิธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
    อนิยยานิกธรรม คลุกเคลากับอนิยยานกิธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั    
    คือ ขันธ ๓ คลุกเคลากับขันธ ๑ ท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ ปฏิสนธิ.           
    [๘๒๖] ในเหตุปจจยั                             มีวาระ ๒   
         ในอารัมมณปจจยั                          มี  "  ๒   
         ในปจจยัท้ังปวง                           มี  "  ๒   
         ในวิปากปจจัย                            มี  "  ๑   
         ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๒.   
   [๘๒๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย                   มี  "  ๒   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั                 มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย                    มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย                   มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย                    มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย                 มี  "  ๒.    
    การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทําอยางนี้.    
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                        ปญหาวาร   
  [๘๒๘] นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยเหตุปจจยั   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนนยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยเหตุ                
ปจจัย.                   
                      พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยเหตุปจจัย.    
                        พึงกระทํามูล   
   เหตุท้ังหลายที่เปนนิยยานกิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป                   
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั.    
  อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยเหตุปจจัย   
   คือ เหตุท้ังหลายท่ีเปนอนยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป               
ท้ังหลาย โดยเหตุปจจยั ปฏิสนธิ.   
  [๘๒๙] นยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจัย   
   คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค           
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนนยิยานิกธรรม โดยเจโตปริยญาณ         
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนนยิยานกิธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพ ฯลฯ แก    
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั.                 
   อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนิยยานกิธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนั้น       
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน             
    กุศลกรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ    
   พระอริยะท้ังหลายพิจารณาผล พิจารณานิพพาน              
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกผล แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั              
    พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กเิลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายที่เคย              
เกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ    
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธท้ังหลายที่เปนอนิยยานกิธรรม โดยความเปนของไม    
เท่ียง ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน    
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  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนอนยิยานิกธรรม โดยเจโตปริยญาณ        
    อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจยัแก   
เนวสัญญานาสัญญายตนะ รูปายตนะเปนปจจัยแกจกัขุวญิญาณ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจยั    
แกกายวิญญาณ               
  ขันธท้ังหลายที่เปนอนิยยานกิธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ   
แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดย         
อารัมมณปจจยั.             
  อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนยิยานิกธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอารัมมณปจจยั.       
   [๘๓๐] นยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยอธิปติปจจยั   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานกิธรรม เปนปจจยัแก                
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปน    
อารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา.   
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานกิธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูป            
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
                      พึงกระทํามูล   
   อธิปติธรรมท่ีเปนนิยยานกิธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป    
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง                
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ ฯลฯ ทิฏฐิ เกิดข้ึน     
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    กุศลกรรมท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน ฯลฯ   
   พระอริยะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พจิารณา กระทํานพิพาน   
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนนแลว พจิารณา    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย   
   จกัขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ กระทําขันธท้ังหลายที่เปนอนิยยานิกธรรมใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ              
อยางหนกัแนนแลว ราคะ เกิดข้ึน ทิฏฐิ เกดิข้ึน.           
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต                
ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.         
   อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานกิธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นพิพาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติปจจยั      
    [๘๓๑] นยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานกิธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ มรรค เปนปจจยัแกผล โดยอนันตรปจจัย.            
   อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนิยยานกิธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปน           
อนิยยานิกธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจัย                
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน ผล เปนปจจัยแกผล อนุโลม เปนปจจยั   
แกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจยัแกผลสมาบัติ   
โดยอนันตรปจจัย.           
  อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนยิยานิกธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ โคตรภู เปนปจจยัแกมรรค โวทาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอนันตรปจจัย.               
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนันตรปจจยั                  
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย มี ๕ นัย           
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย มี ๒ นัย        
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย มี ๗ นัย.    
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   [๘๓๒] นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
    มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก ปฐมมรรค เปนปจจัย แกทุตยิมรรค โดย    
อุปนิสสยปจจยั ฯลฯ ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.    
    นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมณูปนสิสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติ                   
ท่ียังไมเกดิ ใหเกิดข้ึน เขาสมาบัติท่ีเกิดข้ึนแลว พิจารณาเหน็สังขารท้ังหลาย โดยความเปน          
ของไมเท่ียง               
  มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสัมภิทา แกนิรุตติปฏิสัมภิทา แกปฏิภาณ             
ปฏิสัมภิทา แกฐานาฐานโกสละ ของพระอริยะท้ังหลาย โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอุปนสิสยปจจัย.         
      อนิยยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนยิยานกิธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาท่ีเปนอนิยยานิกธรรมแลว                   
ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา อภญิญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน     
กอมานะ ถือทิฏฐิ           
  บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา ฤดู     
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ            
    ศรัทธาท่ีเปนอนิยยานิกธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาท่ีเปนอนิยยานกิธรรม                 
ฯลฯ แกความปรารถนา ฯลฯ แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.       
    อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานกิธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย   
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจยัแกปฐมมรรค      
โดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.     
    [๘๓๓] อนยิยานกิธรรม เปนปจจยัแกอนิยยานิกธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ นยั     
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    ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย                          มี ๒ นัย                  
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจัย                           มี ๒ นัย.                  
    [๘๓๔] นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยกัมมปจจยั   
   คือ เจตนาที่เปนนิยยานกิธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.      
    นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนิยยานกิธรรม เปนปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย               
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนนยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกผล โดยกัมมปจจยั.      
                        พึงกระทํามูล   
   เจตนาที่เปนนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                  
โดยกัมมปจจัย.             
  อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนยิยานิกธรรม โดยกัมมปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ฯลฯ      
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนอนยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกผล โดยกัมมปจจัย.     
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย                 มี ๑ นัย เทานั้น    
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย               มี ๒ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย               มี ๓ นัย    
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                  พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.               
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                  มี ๗ นัย   
                  พึงกระทําเหมือนอรูปทุกะ.               
   หลักจําแนกหัวขอปจจัย มีบทตางกันนัน้                
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย.   
  [๘๓๕] ในเหตุปจจยั                         มีวาระ ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                      มี  "  ๓    
         ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๕    
         ในอนันตรปจจัย                       มี  "  ๓    
         ในสมนนัตรปจจัย                      มี  "  ๓    
         ในสหชาตปจจัย                       มี  "  ๕    
         ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในนิสสยปจจยั                        มี  "  ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                      มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในกัมมปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในวิปากปจจัย                        มี  "  ๑    
         ในอาหารปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในอินทริยปจจยั                       มี  "  ๔    
         ในฌานปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในมัคคปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                      มี  "  ๒     
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         ในวิปปยุตตปจจยั                      มีวาระ ๓    
         ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๗    
         ในนัตถิปจจัย                         มี  "  ๓    
         ในวิคตปจจัย                         มี  "  ๓    
         ในอวิคตปจจัย                        มี  "  ๗    
   [๘๓๖] นยิยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย   
อุปนิสสยปจจยั.            
  นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนิยยานกิธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาต                   
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย.   
   นิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนยิยานิกธรรม และอนิยยานิกธรรม โดยสหชาตปจจยั.             
    อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกอนิยยานกิธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจยัโดยสหชาต                  
ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย          
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.             
    อนิยยานิกธรรม เปนปจจยัแกนิยยานกิธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาต                
ปจจัย.                   
  นิยยานิกธรรม และอนยิยานิกธรรม เปนปจจัยแกนยิยานิกธรรม โดยสหชาตปจจัย     
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.   
  นิยยานิกธรรม และอนยิยานิกธรรม เปนปจจัยแกอนยิยานิกธรรม โดยสหชาตปจจยั    
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.         
    [๘๓๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย              มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย             มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย               มี  "  ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย             มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย             มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย             มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย             มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย               มี  "  ๔   
   [๘๓๘] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                         มีวาระ ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย   กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย  กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมยุตตปจจัย กับ ฯลฯ       มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "  ๔.   
   [๘๓๙] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                มี  "  ๓   
         ในอธิปติปจจัย  กับ ฯลฯ                มี  "  ๕.   
                  อนุโลมนาติกาพึงใหพิสดาร.             
   ในอวิคตปจจัย กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจยั           มีวาระ ๗.   
                       นิยยานิกทุกะ จบ       
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                         นิยตทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๘๔๐] นยิตธรรม อาศัยนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย   
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนนิยตธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.   
   อนิยตธรรม อาศัยอนิยตธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธท้ังหลาย ท่ีเปนนิยตธรรม. พึงทําหัวขอปจจัยท้ัง ๕      
    ปฏิจจวารกด็ี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต                   
วารก็ดี พึงทําเหมือนนยิยานกิทุกะ ไมมีแตกตางกัน หลักจําแนกหวัขอปจจัย ตางกัน.          
                         ปญหาวาร   
  [๘๔๑] นยิตธรรม เปนปจจัยแกนยิตธรรม โดยเหตุปจจัย    
   มี ๔ นัย เหมือนกับนยิยานกิทุกะ ไมมีแตกตางกัน.      
   [๘๔๒] นยิตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั   
   คือ พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณากเิลสท่ีละแลว ท่ีเปน                   
นิยตธรรม กิเลสท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ พจิารณาเหน็ขันธท้ังหลายท่ีเปนนิยตธรรม          
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ   
  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนนยิตธรรม โดยเจโตปริยญาณ             
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนนยิตธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนวิาสานุสสติญาณ                  
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.   
   อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย    
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยเกดิข้ึนแลวใน    
กาลกอน ฯลฯ ออกจากฌาน พิจารณาฌาน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภทาน     
เปนตนนัน้ ราคะท่ีเปนอนยิตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วจิิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส               
ท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน     
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  พระอริยะท้ังหลายพิจารณาผล พิจารณานพิพาน              
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจยั    
    พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสท่ีละแลว ท่ีเปนอนยิตธรรม กิเลสท่ีขมแลว กิเลส                   
ท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ                   
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลาย ท่ีเปนอนิยตธรรมโดยความ                  
เปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข ฯลฯ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจกัขุเปน              
ตนนั้น ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึนดวยทิพพจักขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอาวัชชนะ             
โดยอารัมมณปจจัย.          
  อนิยตธรรม เปนปจจยัแกนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั     
   คือ นิพพาน เปนปจจยัแกมรรค โดยอารัมมณปจจยั รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแก    
มาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม โดยอารัมมณปจจยั           
   ขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม เกดิข้ึนแกบุคคลผูยึดถือวัตถุ ใดวัตถุนั้นเปนปจจัย        
แกขันธท้ังหลายท่ีเปนมิจฉัตตนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย.    
   [๘๔๓] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนยิตธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย    
   นิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย      
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ                  
อยางหนกัแนนแลว พจิารณา.    
  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจยัแกจติตสมุฏฐานรูป                
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  นิยตธรรม เปนปจจยัแกนิยตธรรม และอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอธิปติปจจัย     
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.     
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   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง                
เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะท่ีเปนนิยตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ    
    ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
  พระอริยะท้ังหลายกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํานิพพานให                   
เปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา   
  นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกผล โดยอธิปติปจจัย   
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ เพราะกระทําขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม ใหเปน    
อารมณอยางหนักแนน ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.   
   ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยั แกสัมปยุตตขันธ               
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   อนิยตธรรม เปนปจจยัแกนยิตธรรม โดยอธิปติปจจัย      
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก นพิพานเปนปจจัยแกมรรค โดยอธิปติปจจยั.      
    [๘๔๔] นยิตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยอนันตรปจจัย   
   คือ มรรค เปนปจจยัแกผล โดยอนันตรปจจัย ขันธท้ังหลายท่ีเปนนยิตธรรม เปน    
ปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.   
  อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจยั     
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอนิยตธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปน               
อนิยตธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั    
   อนุโลม เปนปจจัยแตโคตรภู อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ผล เปนปจจยัแกผล    
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปน   
ปจจัยแกผลสมาบัติ โดยอนนัตรปจจัย.   
  อนิยตธรรม เปนปจจยัแกนยิตธรรม โดยอนันตรปจจยั      
   คือ โทมนัสท่ีเปนอนิยตธรรม เปนปจจยัแกโทมนัสท่ีเปนนิยตธรรม มิจฉาทิฏฐิท่ีเปน                
 อนิยตธรรม เปนปจจยัแกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปนอนิยตธรรม โดยอนันตรปจจัย    
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   โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค โดยอนันตรปจจัย.                   
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย               มี ๕ นัย    
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย              มี ๒ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย                มี ๗ นัย.   
   [๘๔๕] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนยิตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก มาตุฆาตกรรม เปนปจจยัแกมาตุฆาตกรรม   
แกปตุฆาตกรรม แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหิรุปปาทกรรม แกสังฆเภทกรรม แกมิจฉาทิฏฐิท่ีเปน               
นิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย.   
                    พึงกระทําจกัรนยั.                   
   ปฐมมรรค เปนปจจยัแกทุติยมรรค ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ตติยมรรค    
เปนปจจยัแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.                 
   นิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ ทําลายสงฆ ทาน ฯลฯ       
ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ เพื่อบําบัดกุศลกรรมนั้น             
   พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติท่ีไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึน            
แลว ฯลฯ เปนปจจัยแกฐานาฐานโกสละ โดยอุปนิสสยปจจัย มรรคเปนปจจัยแกผลสมาบัติ    
โดยอุปนิสสยปจจัย.         
  อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ท่ีเปนอนิยตธรรม ทาน   
ฯลฯ ศีล อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา อภญิญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกดิข้ึน กอมานะ ถือทิฏฐิ        
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ ปญญา ราคะ ความปรารถนา สุขทางกาย   
ทุกขทางกาย ฯลฯ เสนาสนะ ทาน ฯลฯ ยงัสมาบัติใหเกดิข้ึน ฆาสัตว ฯลฯ ฆาคนในนิคม ฯลฯ       
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    ศรัทธาท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยท่ีแกศรัทธาเปนอนิยตธรรม ฯลฯ    
แกความปรารถนา แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย.               
    อนิยตธรรม เปนปจจยัแกนิยตธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนอนิยตธรรมแลว ปลง    
มารดาจากชีวติ ฯลฯ ทําลายสงฆ   
  บุคคลเขาไปอาศัยโทมนัสท่ีเปนอนิยตธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว ปลงมารดาจากชีวิต ฯลฯ    
ทําลายสงฆ                  
  ราคะท่ีเปนอนิยตธรรม โทมนัส ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ฯลฯ       
แกสังฆเภทกรรม โดยอุปนิสสยปจจัย   
  บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจยัแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปน      
ปจจัยแกจตุตถมรรค โดยอุปนิสสยปจจัย.    
   [๘๔๖] อนิยตธรรม เปนปจจัยแกอนยิตธรรม โดยปุเรชาตปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต ฯลฯ.      
   อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยปุเรชาตปจจยั    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก รูปชีวิตินทรีย เปนปจจยัแกมาตุฆาตกรรม แกปตุฆาตกรรม           
แกอรหันตฆาตกรรม แกรุหรุิปปาทกรรม โดยปุเรชาตปจจัย.      
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปนนิยตธรรม                 
โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ นยั.    
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย มี ๒ นัย            
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั  มี ๒ นัย.            
   [๘๔๗] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนยิตธรรม โดยกัมมปจจัย    
   คือ เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.          
    นิยตธรรม เปนปจจยัแกนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั      
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.    
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  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนนิยตธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย                   
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนนยิตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และ    
กฏัตตารูปท้ังหลาย โดยกัมมปจจัย.   
                      พึงกระทํามูล   
   เจตนาที่เปนนิยตธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย   
โดยกัมมปจจัย.             
  อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยกัมมปจจัย       
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก ฯลฯ.                   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย                 มี ๑ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยฌานปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย               มี ๒ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย               มี ๓ นัย   
       เหมือนกบัอรูปทุกะ.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัตถิปจจัย                  มี ๗ นัย   
       เหมือนกบัอรูปาวจรทุกะ.   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยนัตถิปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิคตปจจัย   
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยอวิคตปจจัย                 มี ๗ นัย.   
   [๘๔๘] ในเหตุปจจยั                         มีวาระ ๔    
         ในอารัมมณปจจยั                      มี  "  ๓    
         ในอธิปติปจจัย                        มี  "  ๕     
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         ในอนันตรปจจัย                       มีวาระ ๓    
         ในสมนนัตรปจจัย                      มี  "  ๓    
         ในสหชาตปจจัย                       มี  "  ๕    
         ในอัญญมัญญปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในนิสสยปจจยั                        มี  "  ๗    
         ในอุปนสิสยปจจัย                      มี  "  ๔    
         ในปุเรชาตปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในปจฉาชาตปจจัย                     มี  "  ๒    
         ในอาเสวนปจจัย                      มี  "  ๒    
         ในกัมมปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในวิปากปจจัย                        มี  "  ๑    
         ในอาหารปจจัย                       มี  "  ๔    
         ในอินทริยปจจยั                       มี  "  ๔    
         ในฌานปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในมัคคปจจัย                         มี  "  ๔    
         ในสัมปยุตตปจจยั                      มี  "  ๒    
         ในวิปปยุตตปจจยั                      มี  "  ๓    
         ในอัตถิปจจัย                         มี  "  ๗    
         ในนัตถิปจจัย                         มี  "  ๓    
         ในวิคตปจจัย                         มี  "  ๓    
         ในอวิคตปจจัย                        มี  "  ๗.    
   [๘๔๙] นิยตธรรม เปนปจจัยแกนยิตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย          
อุปนิสสยปจจยั.            
  นิยตธรรม เปนปจจยัแกอนยิตธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั   
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.         
    นิยตธรรม เปนปจจยัแกนยิตธรรม และอนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย.    
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   อนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย    
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย                  
เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั เปนปจจยัโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.             
    อนิยตธรรม เปนปจจยัแกนิยตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจัย                   
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.   
  นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจยัแกนิยตธรรม โดยสหชาตปจจยั เปนปจจัย      
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  นิยตธรรม และอนิยตธรรม เปนปจจยัแกอนิยตธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั     
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.                   
    [๘๕๐] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                มีวาระ ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย               มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย              มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย              มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย             มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจัย               มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย             มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย             มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย            มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย             มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย             มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                มี  "  ๗                  
          ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย               มี  "  ๔.    
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   [๘๕๑] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                         มีวาระ ๔    
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย   กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย  กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย กับ ฯลฯ      มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย    กับ ฯลฯ      มี  "  ๔.   
   [๘๕๒] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ ๓   
         ในอธิปติปจจัย  กับ ฯลฯ                มี  "  ๕   
         อนุโลมมาติกาพึงใหพสิดาร.   
         ในอวิคตปจจัย    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                มีวาระ ๗.   
                       นิยตทุกะ จบ.    
                        สอุตตรทุกะ   
                        ปฏิจจวาร   
  [๘๕๓] สอุตตรธรรม อาศัยสอุตตรธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจยั   
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสอุตตรธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ   
ปฏิสนธิ ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป.   
  เหมือนโลกิยทุกะ ในจฬูันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน.       
                      สอุตตรทุกะ จบ     
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                         สรณทุกะ   
                       ปฏิจจวาร   
  [๘๕๔] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
   มีหัวขอปจจยั ๕ เหมือนกบัอรูปาวจรทุกะ เหมือนกับอนุโลมปฏิจจวาร.    
    [๘๕๕] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ ๕    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๒    
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "  ๕    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๕.    
   [๘๕๖] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย   
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลาย     
ท่ีสหรคตดวยวิจิกจิฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.               
   อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั    
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว   
  [๘๕๗] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั            มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "  ๕    
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         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย             มีวาระ ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั             มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย            มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สหชาตวารก็ดี พึงกระทํา.    
                        ปจจยวาร   
  [๘๕๘] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย    
   คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนสรณธรรม ขันธ ๒ ฯลฯ.    
   แมปจจยวารแหงอรูปาวจรทุกะ ฉันใด พงึกระทําฉันนัน้.    
   [๘๕๙] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ ๙    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๔    
         ในอธิปติปจจัย                       มี  "  ๙    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๙.    
   [๘๖๐] สรณธรรม อาศัยสรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจยั   
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ีสหรคต                 
ดวยวิจกิิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ.   
  อรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเหตุปจจยั       
   คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ท่ีเปนอรณธรรม ซ่ึงเปนอเหตุกะ   
อเหตุกปฏิสนธิ ตลอดถึงอสัญญสัตว จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ อาศัยกายาตนะ ฯลฯ.             
    สรณธรรม อาศัยอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
   คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทัยวตัถุ.                 
    สรณธรรม อาศัยสรณธรรม และอรณธรรม เกิดข้ึน ไมใชเพราะเหตุปจจัย    
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    คือ โมหะ ท่ีสหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธท้ังหลายท่ี   
สหรคตดวยวจิิกิจฉา ท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ และหทัยวัตถุ.     
   [๘๖๑] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอารัมมณปจจยั            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอนันตรปจจัย             มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชสมนันตรปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั            มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มี  "  ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "  ๙   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาหารปจจัย             มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชอินทริยปจจยั             มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยตุตปจจัย            มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย            มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย               มี  "  ๓   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย               มี  "  ๓.   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี นิสสยกด็ี สังสัฏฐวารก็ดี พึงกระทํา   
              พึงทําหัวขอปจจัย ๒ ในปจจยัท้ังปวง.       
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   [๘๖๒] ในเหตุปจจยั                        มีวาระ ๒    
         ในอารัมมณปจจยั                     มี  "  ๒    
         ในปจจยัท้ังปวง                      มี  "  ๒    
         ในวิปากปจจัย                       มี  "  ๑    
         ในอวิคตปจจัย                       มี  "  ๒    
   [๘๖๓] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจัย               มีวาระ ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย              มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย            มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย           มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชอาเสวนปจจยั            มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชกัมมปจจัย               มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปากปจจัย              มี  "  ๒   
         ในปจจยัท่ีไมใชฌานปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชมัคคปจจัย               มี  "  ๑   
         ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยตุตปจจัย            มี  "  ๒   
   การนับท้ังสอง นอกจากนีก้็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงกระทํา.   
                        ปญหาวาร   
  [๘๖๔] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยเหตุปจจัย เหมือนกบัอรูปทุกะ         
มี ๔ นัย.                  
  [๘๖๕] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั    
   คือ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงราคะ เพราะปรารภราคะนัน้ ราคะ     
เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน   
   บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงทิฏฐิ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ เพราะ                   
ปรารภโทมนัส โทมนัส เกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจกิิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ เกดิข้ึน.                   
    สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั         
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   คือ พระอริยะท้ังหลาย กิเลสท่ีละแลว ฯลฯ กิเลสท่ีขมแลว ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ี                   
เคยเกดิข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ พิจารณาเห็นขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม โดยความเปนของ                  
 ไมเท่ียง ฯลฯ              
  บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ท่ีเปนสรณธรรม โดยเจโตปริยญาณ              
    ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแกเจโตปริยญาณ แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ                   
แกยถากัมมุปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ โดยอารัมมณปจจัย.   
   อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น    
    ในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ    
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค พิจารณามรรค ผล พิจารณานิพพาน   
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล แกอาวัชชนะ โดย          
อารัมมณปจจยั              
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายที่เปนอรณธรรม โดยความ    
เปนของไมเท่ียง ฯลฯ       
  ดวยทิพพจกัขุ ฯลฯ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ แกอาวชัชนะ โดยอารัมมณปจจยั.            
    อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั        
   คือ ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน      
ยิ่ง ซ่ึงกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ราคะ เกิดข้ึน ฯลฯ   
   ในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
  จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงขันธท้ังหลายท่ี                 
เปนอรณธรรม เพราะปรารภจักขุเปนตนนัน้ ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน.   
   [๘๖๖] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอธิปติปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลกระทําราคะใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม                  
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะน้ันใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกิดข้ึน                 
ทิฏฐิเกิดข้ึน บุคคลกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน                
ยิ่ง ฯลฯ       
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  ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                  
ท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
  สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย         
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแก    
จิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจยั.                   
   สรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย   
   มีอยางเดยีว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแก    
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.    
   อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอธิปติปจจัย         
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ.            
   ท่ีเปนอารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว       
กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
   ในกาลกอน ฯลฯ ฌาน ฯลฯ    
  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
ผล ฯลฯ กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา    
   นิพพาน เปนปจจยัแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล โดยอธิปติปจจัย.                  
    ท่ีเปนสหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมท่ีเปนอรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ                  
และจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอธิปติปจจัย.                
   อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอธิปติปจจัย         
   มีอยางเดยีว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก ทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ บุคคลกระทําอุโบสถ    
กรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน                  
ยิ่ง เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ เกิดข้ึน       
    กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ จากฌาน ฯลฯ   
   จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลกระทําขันธท้ังหลายที่เปนอรณธรรม ใหเปนอารมณ    
อยางหนกัแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักขุเปนตนนั้นใหเปนตนนั้น             
ใหเปนอารมณอยางหนกัแนน ราคะ เกดิข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ.       
   [๘๖๗] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอนันตรปจจัย     
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   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม ท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายที่เปน                 
สรณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั.    
   สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอนันตรปจจยั         
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ โดยอนันตรปจจัย.               
    อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอนันตรปจจยั         
   คือ ขันธท้ังหลายท่ีเปนอรณธรรมท่ีเกิดกอนๆ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปน                 
อรณธรรม ท่ีเกิดหลังๆ โดยอนันตรปจจยั   
   อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู แกผลสมาบัติ โดยอนันตรปจจัย.   
   อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอนันตรปจจยั         
   คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม โดยอนันตรปจจัย.              
    ฯลฯ เปนปจจัย โดยสมนนัตรปจจัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย   มี ๕ นัย             
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ นัย           
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยนิสสยปจจัย    มี ๗ นัย.           
   [๘๖๘] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอุปนสิสยปจจัย    
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ        
    บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ    
    ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดย              
อุปนิสสยปจจยั.            
  สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั       
   มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ           
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลวใหทาน ศีล ฯลฯ       
อุโบสถกรรม ฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน   
   บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน           
    ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย         
แกทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจัย      
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   อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั       
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ                  
ใหเกดิข้ึน                
  บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย ฤดู โภชนะ ฯลฯ          
เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน              
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา แกสุขทางกาย แก       
ทุกขทางกาย แกมรรค แกผลสมาบัติ โดยอุปนิสสยปจจยั.       
   อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอุปนิสสยปจจยั       
   มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ   
   ฯลฯ ท่ีเปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ           
    บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะ แลวฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ   
   ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจยัแกราคะ ฯลฯ แกความปรารถนา โดยอุปนิสสย       
ปจจัย.                   
  [๘๖๙] อรณธรรม เปนปจจัยแกอรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย    
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.            
      ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นโดย   
ความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    
  บุคคลเห็นรูปดวยทิพพจกัขุ ฟงเสียงดวยทิพพโสตธาตุ    
   รูปายตนะ เปนปจจยัแกจกัขุวิญญาณ โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ.    
   ท่ีเปนวัตถุปุเรชาต ไดแก จกัขายตนะ เปนปจจยัแก จักขุวิญญาณกายายตนะ เปน    
ปจจัยแกกายวญิญาณ หทัยวตัถุ เปนปจจยัแกขันธท้ังหลายท่ีเปนอรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย.    
    อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยปุเรชาตปจจัย        
   มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต.          
   ท่ีเปนอารัมมณปุเรชาต ไดแก จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยนิดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึง    
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หทัยวัตถุ เพราะปรารภจกัขุเปนตนนั้น ราคะ เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน. ท่ีเปนวัตถุ               
ปุเรชาต ไดแก หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม โดยปุเรชาตปจจยั.     
        ฯลฯ เปนปจจัย โดยปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ นยั       
       ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาเสวนปจจยั   มี ๒ นัย.       
   [๘๗๐] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยกัมมปจจัย     
   คือ เจตนาที่เปนสรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.           
                        พึงกระทํามูล   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแกจิตตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย    
โดยกัมมปจจัย.             
  ท่ีเปนนานาขณิก ไดแก เจตนาท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป                
ท้ังหลาย โดยกัมมปจจยั.    
                      พึงกระทํามูล   
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก เจตนาท่ีเปนสรณธรรม เปนปจจยัแกสัมปยุตตขันธ และจิตต    
สมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยกมัมปจจัย.   
  อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยกัมมปจจยั           
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต นานาขณิก.   
  ท่ีเปนสหชาต ฯลฯ.     
  ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปากปจจัย                 มี ๑ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอาหารปจจัย                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยอินทริยปจจยั                มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจยั โดยฌานปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยมัคคปจจัย                  มี ๔ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยสัมปยตุตปจจัย               มี ๒ นัย   
   ฯลฯ เปนปจจัย โดยวิปปยตุตปจจัย               มี ๓ นัย    
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   เหมือนกับอรูปทุกะ.    
  [๘๗๑] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย.    
   สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย          
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต.   
  สรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย.   
   อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย          
   มี ๕ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.   
   อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย          
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  จักขุ ฯลฯ บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซ่ึงหทัยวตัถุ เพราะปรารภจักขุเปนตน               
ราคะ เกิดข้ึน ฯลฯ โทมนัส เกิดข้ึน หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้ังหลาย ท่ีเปนสรณธรรม               
โดยอัตถิปจจยั.            
  สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๒ อยาง คือ สหชาต ปุเรชาต.   
  สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจยั แกอรณธรรม โดยอัตถิปจจัย   
   มี ๔ อยาง คือ สหชาต ปจฉาชาต อาหาร อินทรีย.        
   ท่ีเปนสหชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม และมหาภูตรูปท้ังหลาย เปน   
ปจจัยแกจติตสมุฏฐานรูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.           
   ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม และกวฬิงการาหาร เปนปจจยั                  
แกกายน้ี โดยอัตถิปจจัย.    
  ท่ีเปนปจฉาชาต ไดแก ขันธท้ังหลายท่ีเปนสรณธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย               
แกกฏัตตารูปท้ังหลาย โดยอัตถิปจจัย.   
   [๘๗๒] ในเหตุปจจยั                             มีวาระ ๔   
         ในอารัมมณปจจยั                          มี  "  ๔   
         ในอธิปติปจจัย                            มี  "  ๕   
         ในอนันตรปจจัย                           มี  "  ๔    
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         ในสมนนัตรปจจัย                          มีวาระ ๔   
         ในสหชาตปจจัย                           มี  "  ๕   
         ในอัญญมัญญปจจัย                          มี  "  ๒   
         ในนิสสยปจจยั                            มี  "  ๗   
         ในอุปนสิสยปจจัย                          มี  "  ๔   
         ในปุเรชาตปจจัย                          มี  "  ๒   
         ในปจฉาชาตปจจัย                         มี  "  ๒   
         ในอาเสวนปจจัย                          มี  "  ๒   
         ในกัมมปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในวิปากปจจัย                            มี  "  ๑   
         ในอาหารปจจัย                           มี  "  ๔   
         ในอินทริยปจจยั                           มี  "  ๔   
         ในฌานปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในมัคคปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในสัมปยุตตปจจยั                          มี  "  ๒   
         ในวิปปยุตตปจจยั                          มี  "  ๓   
         ในอัตถิปจจัย                             มี  "  ๗   
         ในนัตถิปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในวิคตปจจัย                             มี  "  ๔   
         ในอวิคตปจจัย                            มี  "  ๗   
   [๘๗๓] สรณธรรม เปนปจจัยแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดย          
สหชาตปจจัย เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั.                  
   สรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั     
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจยัโดยกัมมปจจยั.         
    สรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม และอรณธรรม โดยสหชาตปจจยั.    
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   อรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั     
เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจยั เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน             
ปจจัยโดยกัมมปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย.                 
    อรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยอารัมมณปจจยั เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย   
เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย.   
  สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจยัแกสรณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยั          
โดยปุเรชาตปจจัย.          
  สรณธรรม และอรณธรรม เปนปจจยัแกอรณธรรม โดยสหชาตปจจัย เปนปจจยัโดย       
ปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยอาหารปจจยั เปนปจจยัโดยอินทริยปจจยั.   
    [๘๗๔] ในปจจัยท่ีไมใชเหตุปจจยั                    มีวาระ ๗ ฯลฯ          
            ในปจจัยท่ีไมใชสมนันตรปจจยั                 มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชสหชาตปจจัย                  มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย                 มี  "  ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชนิสสยปจจยั                   มี  "  ๕   
         ในปจจยัท่ีไมใชอุปนิสสยปจจัย                 มี  "  ๗   
          ในปจจยัท่ีไมใชปุเรชาตปจจัย                 มี  "  ๖   
         ในปจจยัท่ีไมใชปจฉาชาตปจจัย                มี  "  ๗ ฯลฯ                   
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั                 มี  "  ๕   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั                 มี  "  ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชอัตถิปจจัย                    มี  "  ๔   
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย                    มี  "  ๗   
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย                    มี  "  ๗   
         ในปจจยัท่ีไมใชอวิคตปจจัย                   มี  "  ๔.   
    [๘๗๕] ในปจจัยท่ีไมใชอารัมมณปจจยั                 
         กับเหตุปจจัย                             มีวาระ ๔   
         ในปจจยัท่ีไมใชอธิปติปจจัย    กับ ฯลฯ         มี  "  ๔ ฯลฯ                 
          ในปจจยัท่ีไมใชสมนนัตรปจจัย   กบั ฯลฯ        มี  "  ๔    
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          ในปจจยัท่ีไมใชอัญญมัญญปจจัย  กบั ฯลฯ         มีวาระ ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชอุปนสิสยปจจัย  กบั ฯลฯ         มี  "  ๔ ฯลฯ                 
          ในปจจยัท่ีไมใชสัมปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ         มี  "  ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิปปยุตตปจจยั  กับ ฯลฯ         มี  "  ๒    
          ในปจจยัท่ีไมใชนัตถิปจจัย     กับ ฯลฯ         มี  "  ๔    
          ในปจจยัท่ีไมใชวิคตปจจัย     กับ ฯลฯ         มี  "  ๔.    
    [๘๗๖] ในอารัมมณปจจยั    
        กับปจจยัท่ีไมใชเหตุปจจัย                    มีวาระ ๔   
          ในอธิปติปจจัย             กับ ฯลฯ         มี  "  ๕   
         ในอนันตรปจจัย            กับ ฯลฯ         มี  "  ๔.   
                   พึงถือเอาอนุโลมมาติกา.               
         ในอวิคตปจจัย กับปจจยั   
        ท่ีไมใชเหตุปจจยัมี  วาระ ๗.                 
                       สรณทุกะ จบ   
                   อนุโลมทุกปฏฐาน จบ                  
                    ----------------   


