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๑

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

มาติกานิกเขป วาระ
๒

[๑] ปจจัย ๒๔
๑. เหตุปจจัย
๒. อารัมมณปจจัย
๓. อธิปติปจจัย
๔. อนันตรปจจัย
๕. สมนันตรปจจัย
๖. สหชาตปจจัย
๗. อัญญมัญญปจจัย
๘. นิสสยปจจัย
๙. อุปนิสสยปจจัย
๑. บาลีเลมที่ ๔๐. ๒. เรียกวาปจจยอุทเทสก็ได.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
๑๒. อาเสวนปจจัย
๑๓. กัมมปจจัย
๑๔. วิปากปจจัย
๑๕. อาหารปจจัย
๑๖. อินทริยปจจัย
๑๗. ฌานปจจัย
๑๘. มัคคปจจัย
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
๒๐. วิปปยุตตปจจัย
๒๑. อัตถิปจจัย
๒๒. นัตถิปจจัย
๒๓. วิคตปจจัย
๒๔. อวิคตปจจัย.
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ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาปญจปกรณ
อรรถกถาถามหาปฏฐานปกรณ
อารัมภกถา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพ
แหงเทพทั้งหลาย
เปนผูอันเทพยดาและทานพ
(อสูร) ถวายการบูชาแลว ทรงมีพระสังวรอันหมดจด
ทรงมีพระวิริยภาพใหญ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูทรงแสดงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ เปนองค
ที่ ๗ ทรงระงับดับนามและรูปไดสนิท ครั้นทรง
แสดงยมกปกรณจบลงแลว จงทรงแสดงปกรณที่ ๗
อันเปนลําดับของยมกปกรณนั้น ทั้งโดยอรรถและ
โดยธรรม โดยชือ่ วา "ปฏฐาน" อันเปนพระเทศนา
ที่ประดับดวยนัยอันลึกซึ้งยิ่ง.
บัดนี้ถึงลําดับการพรรณนาปฏฐานปกรณนั้นแลว
ฉะนั้นขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) จักพรรณนา
๑

๒

๑. อรรถกถา เรียกมหาปฏฐานปกรณ. ๒. พระพุทธเจาพระองคนี้นบั เปนพระพุทธเจาพระองค
ที่ ๗ นับแตพระวิปสสีพุทธเจาเปนตนมา (พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันโธ
พระโกนาคมโน พระกัสโป พระโคตโม) อรรถกถาใชคําวา "อิสิสตฺตโม" พระฤาษีองคที่ ๗.
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ปฏฐานปกรณนั้น ขอทานสาธุชนทั้งหลาย จงตั้งใจ
สดับการพรรณนานั้นเถิด.
วรรณนาอุทเทส วาระ
ดําเนินความวา ใน อนุโลมปฏฐาน พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
อาศัยติกะ ๒๒ ติกะ แสดงชื่อ ติกปฏฐาน. ทรงอาศัยทุกะ ๑๐๐ ทุกะ
แสดงชื่อ ทุกปฏฐาน. ตอจากนั้น ทรงรวมติกะ ๒๒ ติกะเขาในทุกะ
๑๐๐ ทุกะ แลวทรงแสดงชื่อ ทุกติกปฏฐาน. ตอจากนั้น ทรงรวมทุกะ
๑๐๐ ทุกะเขาในติกะ ๒๒ ติกะ แลวทรงแสดงชื่อ ติกทุกปฏฐาน. อนึ่ง
ทรงผนวกติกะเขาในติกะเทานั้น แลวทรงแสดงชื่อ ติกติกปฏฐาน. ทรง
ผนวกทุกะเขาในทุกะเทานั้น แลวทรงแสดงชื่อ ทุกทุกปฏฐาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา
"ใน อนุโลมปฏฐาน มีนยั อันลึกซึ้งยิ่ง ๖ นัย
คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันสูงสุด
ทุกติกปฏฐาน ติกทุกปฏฐาน ติกติกปฏฐาน และ
ทุกทุกปฏฐาน" ดังนี้.
แมใน ปจจนียปฏฐาน ก็ทรงแสดงปฏฐานดวยนัย ๖ นัย แมใน
ปจจนียะอยางนี้ คือ ทรงอาศัยติกะ ๒๒ ติกะ แสดงชื่อติกปฏฐาน ทรง
อาศัยทุกะ ๑๐๐ ทุกะ แสดงชื่อทุกปฏฐาน ทรงผนวกติกะ ๒๒ เขาใน
ทุกะ ๑๐๐ ทุกะ แลวทรงแสดงชื่อทุกติกปฏฐาน ทรงผนวกทุกะ ๑๐๐
ทุกะเขาในติกะ ๒๒ ติกะ แลวทรงแสดงชื่อติกทุกปฏฐาน ทรงผนวก
๑

๑. อธิบายมาติกา.
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ติกะเขาในติกะเทานั้น แลวทรงแสดงชื่อติกติกปฏฐาน ทรงผนวกทุกะ
เขาในทุกะเทานั้น แลวทรงแสดงชื่อทุกทุกปฏฐาน. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา
" ในปจจนียปฏฐาน มีนยั อันลึกซึ้งยิ่ง ๖ นัย
คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันสูงสุด
ทุกติกปฏฐาน ติกทุกปฏฐาน ติกติกปฏฐาน และ
ทุกทุกปฏฐาน " ดังนี้.
แมใน อนุโลมปจจนียปฏฐาน ตอจากนั้นไป ก็ทรงแสดงนัย ๖
นัย โดยอุบายนี้เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสวา
" ในอนุโลมปจจนียปฏฐาน มีนัยอันลึกซึ้งยิ่ง ๖
นัย คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันสูงสุด
ทุกติกปฏฐาน ติกทุกปฏฐาน ติกติกปฏฐาน และ
ทุกทุกปฏฐาน" ดังนี้.
ตอจากนั้น ใน ปจจนียานุโลมปฏฐาน ก็ทรงแสดงนัย ๖ เหลานี้
เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
" ใน ปจจนียานุโลมปฏฐาน มีนัยอันลึกซึ้ง ๖
นัย คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันสูงสุด
ทุกติกปฏฐาน ติกทุกปฏฐาน ติกติกปฏฐาน และ
ทุกทุกปฏฐาน " ดังนี้.
จริงอยู พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ปฏฐาน คือ ใน
อนุโลมนัยมีปฏฐาน ๖ ในปจจนียนัยมีปฏฐาน ๖ ในอนุโลมปจจนียนัย
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มีปฏฐาน ๖ ในปจจนียานุโลมนัยมีปฏ ฐาน ๖ ดังกลาวมาแลว ชื่อวา
ปฏฐานมหาปกรณ อันเปนที่ประชุมแหงสมันตปฏฐาน ๒๔. ในปฏฐาน
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ปกรณเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน ๒๔
นี้ ชื่อวาปฏฐานมหาปกรณ ดวยอํานาจแหงการเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน ๒๔ เหลาใด ดังนี้ ผูศึกษาพึงทราบอรรถแหงชื่อ แหงปฏฐาน
เหลานั้น และแหงปกรณนี้อยางนี้กอน.
ถามวา ชื่อวาปฏฐาน เพราะอรรถวา กระไร ?
ตอบวา เพราะอรรถวา เปนปจจัยมีประการตาง ๆ. จริงอยู
ป อักษร ยอมแสดงอรรถวา มีประการตาง ๆ.
าน ศัพท ยอมแสดงอรรถวา เปนปจจัย.
จริงอยู ปจจัยทานเรียกวา ฐานะ ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ความ
เปนผูฉลาดในฐานะและมิใชฐานะ บรรดาปฏฐาน ๒ เหลานั้น แตละขอ
ชื่อวา ปฏฐาน เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยอํานาจแหง
ปจจัยมีประการตาง ๆ ดวยประการฉะนี้. ก็ปกรณนั้นทั้งหมด ผูศึกษา
พึงทราบวา ปฏฐาน เพราะเปนที่รวมแหงปฏฐานเหลานั้น.
อีกนัยหนึ่ง ถามวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะอรรถวา อะไร ?
ตอบวา เพราะอรรถวา จําแนก. จริงอยู ปฏฐานปรากฏโดย
อรรถวา จําแนกในที่มาวา การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การ
จําแนก การทําใหกระจาง. บรรดาปฏฐาน ๒๔ เหลานี้ แตละอยางชื่อวา
ปฏฐาน เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกธรรมทั้งหลาย มีกุศล
เปนตน ดวยอํานาจแหงปจจัย มีเหตุปจจัยเปนตน ดวยประการฉะนี้.
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ปกรณนี้ทั้งหมดผูศึกษาพึงทราบวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะเปนที่ประชุม
แหงปฏฐานเหลานี้.
อีกนัยหนึ่ง ถามวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะอรรถวา อะไร ?
ตอบวา เพราะอรรถวา ตั้งอยูทั่วไป (แผไป). อธิบายวา ดวย
อรรถวา ดําเนินไป. จริงอยู ในอาคตสถานวา โคฏา ปฏิตคาโว
โคดําเนินไปจากที่อยูของโค ดังนี้ ศัพทวา ปฏิตคาโว โคดําเนินไป
พระอาจารยกลาวโดยปฏฐานใด ปฏฐานนั้นโดยอรรถ ไดแกการดําเนิน
ไป. บรรดาปฏฐาน ๒๔ เหลานี้ และขอชื่อวา ปฏฐาน เพราะมีการ
ดําเนินอันเปนไปดวยอํานาจความเกี่ยวของกัน เพราะไดนัยอันมีความ
พิสดารในธรรมทั้งหลาย มีกุศลเปนตน ซึ่งจําแนกออกเปนประเภทมีเหตุ
ปจจัยเปนตน แหงพระสัพพัญุตญาณ อันมีการดําเนินไปไมขัดกัน ใน
ปกรณทั้งหลาย มีธัมมสังคณีปกรณเปนตน ซึง่ มีนัยอันไมพิสดารนัก
ดังพรรณนามาฉะนี้. ก็ปกรณนี้ทั้งหมดพึงทราบวา ชื่อวา ปฏฐาน เพราะ
เปนที่ประชุมแหงปฏฐานเหลานี้.
บรรดาปฏฐาน ๖ เหลานั้น ปฏฐานที่หนึ่ง ในอนุโลมปฏฐานกอน
ชื่อวา ติกปฏฐาน เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยอํานาจติกมาติกา. พึงทราบการแยกบทติกปฏฐานนั้น (วิเคราะห) ดังนี้ ปฏฐานแหงติกะทั้งหลายมีอยูในปกรณนี้ เพราะเหตุนั้น ปกรณนี้ชื่อวา ติกปฏฐาน.
อธิบายวา ปจจัยมีประการตาง ๆ แหงติกะทั้งหลาย มีอยูแกเทศนานี้
เหตุนั้น เทศนานี้ชื่อวา ติกปฏฐาน. ในวิกัปที่สอง ความวา ปฏฐานแหง
ติกะทั้งหลายนั้นแหละ ชื่อวา ติกปฏฐาน อธิบายวา การจําแนกติกะ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงปจจัยมีเหตุเปนตน. ในวิกัปที่สาม ความวา
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ปฏฐาน คือติกะทั้งหลายที่ไดความพิสดาร เพราะจําแนกออกไปโดย
ประเภทแหงเหตุปจจัยเปนตน ชื่อวา ติกปฏฐาน อธิบายวา ภูมิเปนที่
ดําเนินไปโดยความเกี่ยวของกันแหงพระสัพพัญูญาณ. แมในทุกปฏฐาน
เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ผูศึกษาครั้นทราบปฏฐาน ๖ ในอนุโลมอยางนี้
แลว พึงทราบแมในปจจนียะเปนตน โดยอุบายนี้. ก็เพราะปฏฐานเหลานี้
โดยครบถวน คือในอนุโลม ในปจจนียะ. ในอนุโลมปจจนียะ ใน
ปจจนียานุโลม มีนัยละ ๖ จึงรวมเปน ๒๔ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสเรียกวา สมันตปฏฐาน ๒๔.
ปกรณเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน ๒๔ นั่น ชื่อวา ปฏฐานมหาปกรณ ดวยอํานาจเปนที่ประชุมแหงสมันตปฏฐาน กลาวคือ
ติกติกปฏฐาน ๒๔ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็ปฏฐานนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ติกปฏฐาน ฯลฯ
ติกติกปฏฐาน ทุกทุกปฏฐาน เพราะพระองคทรงแสดงโดยอาศัยติกะ
เปนตนเหลาใด เพื่อจะแสดงปจจัยที่เปนเหตุใหพระองคทรงจําแนกติกะ
เปนตนเหลานั้น โดยไมเกี่ยวของกับติกะเปนตนเหลานั้น จึงตรัสวาระ
ชื่อวามาติกานิกเขปวาระแหงปฏฐานนั้นกอนตั้งแตตน.
อรรถกถาปจจัยวิภังควาระ
คําวา ปจจัยวิภังควาระ เปนชื่อแหงมาติกานิกเขปวาระนั่นเอง.
ปจจัยวิภังควาระนั้นมี ๒ คือ โดยอุทเทสและนิทเทส. วาระนี้คือ
เหตุปจฺจโย ฯเปฯ อวิคตปจฺจโย เปนอุทเทสแหงปจจัยวิภังควาระนั้น.
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๑. เหตุปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยในปจจัยเหลานั้นตอไป
เหตุนั้นดวย เปนปจจัยดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เหตุปจจัย.
อธิบายวา เปนปจจัยเพราะเปนเหตุ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปน
ปจจัยเพราะความเปนเหตุดังนี้. ในอารัมมณปจจัยเปนตน ก็นัยนี้เหมือน
กัน. บรรดาปจจัยเหลานั้น คําวา เหตุ นี้ เปนชื่อแหงการณะและมูลราก
อันเปนสวนประกอบแหงถอยคํา. จริงอยู สวนประกอบแหงคําชาวโลก
เรียกกันวา เหตุ ในคําทั้งหลายมีอาทิวา ปฏิญญา เปนเหตุ. สวนใน
ศาสนาคําสอน การณะ เรียกวา เหตุ ในคําทั้งหลายวา ธรรมทั้งหลาย
มีเหตุเปนแดนเกิดเปนตน. มูลราก เรียกวา เหตุ ในคําเปนตนวา
กุศลเหตุ มีสาม อกุศลเหตุ มีสาม ในเหตุปจจัยนี้ประสงคเอาเหตุที่เปน
มูลรากนั้น.
ก็ในคําวา ปจฺจโย นี้ มีอรรถแหงคําดังนี้ ผลยอมอาศัยเปนไป
แตธรรมนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมนี้ชื่อวา ปจจัย อธิบายวา เปนไปโดยไม
ปฏิเสธธรรมนั้น. จริงอยู ธรรมใดดํารงอยูหรือเกิดขึ้น เพราะไมปฏิเสธ
ซึ่งธรรมใด ธรรมนั้นทานกลาววาเปนปจจัยแกธรรมนั้น. แตโดย
ลักษณะ ธรรมที่ชวยอุปการะชื่อวาปจจัย. จริงอยู ธรรมใดชวย
อุปการะแกการตั้งอยู หรือการเกิดขึ้นแหงธรรมใด ธรรมนั้นทานเรียกวา
เปนปจจัยแกธรรมนั้น. คํามีอาทิวา ปจจัย เหตุ การณะ นิทาน สัมภวะ
ปภวะ วาโดยใจความแลว เปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น.
วาโดยสังเขป ที่ชื่อวาเหตุเพราะอรรถวา เปนมูลราก ชื่อวาปจจัย
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เพราะอรรถวา ชวยอุปการะ เพราะฉะนั้น ธรรมที่ชวยอุปการะ
เพราะอรรถวา เปนมูลราก จึงชื่อวาเหตุปจจัย.
จริงอยู มีอธิบายแหงอาจารยทั้งหลายวา เหตุ นั้นก็ไดแกธรรมที่
ทํากุศลเปนตน ใหสําเร็จความเปนกุศลเปนตน เหมือนเมล็ดขาวสาลี
เปนตน ใหสําเร็จเปนขาวสาลีเปนตน และสีแหงแกวมณีเปนตน ใหสําเร็จ
เปนแสงแกวมณีเปนตนฉะนั้น. อธิบายวา ก็เมื่อเปนอยางนั้น ความเปน
เหตุปจจัยยอมไมสําเร็จในรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน เพราะวาเหตุนั้นไม
ไดใหรูปเหลานั้น สําเร็จความเปนกุศลเปนตน แตชื่อวาไมเปนปจจัยหา
ไดไม ดังนี้.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา "เหตุเปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยเหตุและแกรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของเหตุปจจัย." อนึง่ เวนจากเหตุนั้น อเหตุกจิตสําเร็จเปนอัพยากตธรรมได.
และแมสาเหตุกจิตก็สําเร็จความเปนกุศลเปนตนได เนื่องดวยโยนิโสมนสิการเปนตน เหตุที่สัมปยุตหาเกี่ยวของดวยไม. ก็ถาบรรดาเหตุที่
สัมปยุตพึงเปนกุศลเปนตนได ตามสภาพเอง บรรดาธรรมที่สัมปยุต
ดวยเหตุนั้น ก็ตองเนื่องเฉพาะดวยเหตุ อโลภะ พึงเปนกุศลหรืออัพยากตะ
ก็ได. แตเพราะเปนไดโดยประการทั้งสอง ฉะนั้น อโลภะพึงเปนกุศล
หรืออัพยากตะในธรรมทั้งหลายตามที่ประกอบ. ดวยประการดังกลาวมา
แลวนี้ จําตองคนหาความเปนกุศลเปนตน แมในเหตุทั้งหลายอีก ก็เมือ่
ไมถือเอาอรรถ คือมูลรากแหงเหตุเดียวกับการใหธรรมทั้งหลายสําเร็จ
เปนกุศลเปนตน ถือเอาดวยอํานาจการใหสัมปยุตธรรม สําเร็จความ
ตั้งมั่นดวยดียอมไมผิดอะไร. จริงอยู ธรรมทั้งหลายที่ไดเหตุปจจัยแลว
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ยอมตั้งมั่นดวยดี เหมือนตนไมที่มีรากงอกแลว. สวนธรรมทีไ่ มมีเหตุยอม
ไมตั้งมั่นดวยดี เหมือนสาหรายซึ่งเปนพืชที่เกิดในน้ําเปนตน. ธรรมที่
อุปการะโดยอรรถวา เปนมูลราก คือเปนธรรมที่มีอุปการะโดยใหสําเร็จ
ความตั้งมั่นดวยดี ผูศึกษาพึงทราบวาเปนเหตุปจจัย ดวยประการฉะนี้.
๒. อารัมมณปจจัย
พึงทราบอธิบายในปจจัยอื่น ๆ ตอจากนั้น
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ ชื่อวา อารัมมณปจจัย.
อารัมมณปจจัยนั้นมี ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงรูปารมณเปนตน ธรรม
ใดธรรมหนึง่ ที่ไมเปนอารมณหามีไม เพราะพระองคทรงเริ่มไววา รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ เปนตน แลวใหจบลงดวยคําวา
ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ คือจิตและเจตสิก ปรารภธรรมใด ๆ เกิด
ขึ้น ธรรมเหลานั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรมเหลานั้น ๆ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย. เหมือนอยางวาบุรุษทุรพลจับยึดไมเทา หรือวาเชือก
แลว จึงลุกขึ้นยืนได ฉันใด ธรรมคือจิตและเจตสิก ก็ฉันนั้น ตองปรารภ
อารมณมีรูปเปนตน จึงเกิดขึ้นและตั้งอยูได เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลาย
ที่เปนอารมณของจิตและเจตสิกแมทั้งหมด พึงทราบวา เปนอารัมมณ
ปจจัย.
๓. อธิปติปจ จัย
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยอรรถวา เปนที่ใหญที่สุด ชื่อวา อธิปติปจจัย.
อธิปติปจจัยนั้นมี ๒ อยาง คือ สหชาตาธิปติปจจัย และ
อารัมมณาธิปติปจจัย.
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ในสองอยางนั้น ธรรม ๔ อยางคือ ฉันทะ ริริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ผูศึกษาพึงทราบวาเปนสหชาตาธิปติปจจัย เพราะพระบาลีวา
ฉันทาธิปติ เปนปจจัยดวยอํานาจของอธิปติปจจัย แกธรรมที่สัมปยุต
ดวยฉันทะ และแกรูปที่ไมฉันทะนั้นเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของอธิปติปจจัย ดังนีเ้ ปนตน. ก็แลอธิปติปจจัยนั้น ยอมไมเกิดคราวเดียวกัน.
จริงอยู ในเวลาใดจิตทําฉันทะใหเปนธุระ คือใหเปนหัวหนา เปนไป
ในเวลานั้น ฉันทะเปนอธิบดี แตวิริยะ จิตตะ วิมังสา นอกจากนี้ หาเปน
อธิบดีดวยไม. แมในอธิบดีที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
สวนอรูปธรรมทัง้ หลาย (คือจิตและเจตสิก) ทําธรรมใดใหหนัก
ยอมเปนรูป ธรรมนั้นชือ่ วาเปน อารัมมณาธิปติปจจัย แกอรูปธรรม
(คือจิตและเจตสิก) เหลานั้น เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ธรรมเหลาใด ๆ คือจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย ทําธรรมเหลาใด ๆ
ใหหนักยอมเกิดขึ้น ธรรมเหลานั้น ๆ เปน ปจจัยแกกรรมเหลานั้น ๆ
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อนันตรปจจัย และ ๕. สมนันตรปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการโดยความไมมีระหวางคั่น ชื่อวา อนันตรปจจัย.
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความไมมีระหวางคั่นดวยดี ชือ่ วา สมนันตรปจจัย. ปจจัยทั้งสองนี้โดยมากอาจารยทั้งหลายอธิบายเสียเยิ่นเยอ. สวน
สาระในปจจัยทั้งสองมีดังนี้ จริงอยู การกําหนดจิตนี้ไดวา มโนธาตุ มี
มีลําดับจักขุวิญญาณ มโนวิญญาณธาตุ มีในลําดับแหงมโนธาตุ ดังนี้
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เปนตน. การกําหนดนั้นยอมสําเร็จไดดวยอํานาจจิตที่เกิดกอนเทานั้น
หามีโดยประการอื่นไม เพราะฉะนั้น ธรรมที่สามารถใหจิตตุปบาทอัน
เหมาะสมแกตนเกิดขึ้นในลําดับของตน ๆ ชื่อวา อนันตรปจจัย. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาที่ชื่อวาอนันตรปจจัย ไดแก จักขุวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแก
มโนธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยมโนธาตุนั้นดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
ดังนี้เปนตน.
ธรรมใดเปนอนันตรปจจัย ธรรมนั้นแหละเปนสมนันตรปจจัยดวย. จริงอยู ปจจัยสองอยางนี้ ตางกันแตเพียงพยัญชนะเทานั้น
เหมือนอุปจยะกับสันตติ และเหมือนสองคําวา อธิวจนะ (คําเรียกชื่อ)
กับนิรุตติ (ภาษาคําพูด) ฉะนั้น. แตเมื่อวาโดยเนื้อความแลวไมมีขอ
แตกตางกันเลย.
แมความเห็นอันใดของอาจารยทั้งหลายที่วา ชื่อวา อนันตรปจจัย
เพราะความไมมีระหวางคั่นแหงกาลที่ยาวนาน ชื่อวา สมนันตรปจจัย
เพราะความไมมีระหวางคั่นแหงกาล (ธรรมดา) มตินั้นก็ยอมผิดจากพระบาลีเปนตนวา เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล เปนปจจัยดวยอํานาจของ
สมนันตรปจจัย แกผลสมาบัติของบุคคลผูออกจากนิโรธ. แมคําใดที่
อาจารยทั้งหลายกลาวไวในปจจัยทั้งสองเหลานั้นวา ความสามารถในอัน
ยังธรรมทั้งหลายใหเกิดขึ้นยังไมเสื่อมไป แตธรรมทั้งหลายยังไมเกิดขึ้นใน
ลําดับดวยดี เพราะถูกกําลังภาวนาหามไว แมคํานั้นก็ใหสําเร็จความไมมี
แหงความไมมีระหวางคั่นแหงกาลนั่นเอง. จริงอยู ขาพเจาขอกลาวไว
เพียงเทานี้วา ความไมมีระหวางคั่นแหงกาลในปจจัยทั้งสองนั้น ยอมไมมี
เพราะกําลังแหงภาวนา ฉะนั้น ความเปนสมนันตรปจจัยจึงไมถูก จริงอยู
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ธรรมเหลานั้นจะเปนสมนันตรปจจัย เพราะความไมมีระหวางคั่นแหง
กาลเวลา เพราะฉะนั้น ผูศึกษาอยูยึดมั่นนัก พึงเชื่อความตางกัน
ในปจจัยทั้งสองนั้น โดยพยัญชนะเทานั้น อยาเชื่อถือโดยเนื้อความเลย.
คืออยางไร ? คืออยางนี้ ความมีระหวางคั่นแหงธรรมเหลานั้นไมมี
เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้นชื่อวา อนันตระ (ไมมีระหวางคั่น). ความ
ไมมีระหวางคั่นดวยดี เพราะไมมีการดํารงอยูแหงธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้นจึงชื่อวา สมนันตระ ไมมรี ะหวางคั่นดวยดี เพราะ
ไมมีการดํารงอยู.
๖. สหชาตปจจัย
ธรรมที่เกิดขึ้นชวยเปนอุปการะ ดวยอํานาจของการยังธรรมอื่น
ใหเกิดพรอมกัน เหมือนดวงประทีปเปนอุปการะแกแสงสวาง ชื่อวา
สหชาตปจจัย.
สหชาตปจจัยนั้นมี ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงอรูปขันธเปนตน. สม
ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อรูปขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกันดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย. ในปฏิสนธิขณะนามและรูปเปนปจจัยซึ่งกัน
และกันดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯ ล ฯ ธรรมคือจิตและเจตสิก เปน
ปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯ ล ฯ มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูปดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯ ล ฯ ในกาล
บางคราวรูปธรรมเปนปจจัยแกอรูปธรรมดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ใน
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กาลบางคราวไมเปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. คํานี้ทานกลาว
หมายถึงเฉพาะหทัยวัตถุเทานั้น.
๗. อัญญมัญญปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะ โดยความอุดหนุนกันและกันใหเกิดขึ้น
และค้ําจุนกันและกันไว เหมือนไมค้ําสามอันชวยค้ํากันและกันเอาไว
ชื่อวา อัญญมัญญปจจัย.
อัญญมัญญปจจัยนั้นมี ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงอรูปขันธ เปนตน
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อรูปขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป เปนปจจัยซึ่งกันและกัน
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯ ล ฯ ในปฏิสนธิขณะนามและรูปเปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๘. นิสสยปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย เหมือนแผนดินและ
แผนผาเปนตน เปนที่รองรับและอิงอาศัยของตนไมและจิตรกรรม
เปนตน ชื่อวา นิสสยปจจัย.
นิสสยปจจัย นั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสหชาตปจจัย
อยางนี้วา อรูปขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย. แตในนิสสยปจจัยนี้ ทานจําแนกไว ๖ สวนอยางนี้วา
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยจักขุ-
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วิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ กายายตนะเปนปจจัย
แกกายวิญญาณธาตุ และธรรมที่สมั ปยุตดวยกายวิญญาณธาตุนั้น ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปนไป
รูปนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และธรรมทีส่ ัมปยุตดวย
มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๙. อุปนิสสยปจจัย
สวนในบทวา อุปนิสฺสยปจฺจโย นี้ มีคําอธิบายดังตอไปนี้
ที่ชื่อวานิสสยะ เพราะอรรถวา อันผลของตนเขาไปอิงอาศัย คือไม
ปฏิเสธผลของตน เพราะผลมีการอาศัยเหตุนั้นเปนไป. ที่อาศัยที่มีกําลัง
มากชื่อวา อุปนิสสัย เหมือนความทุกขใจอยางหนัก ชื่อวา อุปายาส
ฉะนั้น. คํานี้เปนชื่อของเหตุที่มีกําลัง.
เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวา ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความ
เปนเหตุมีกําลัง ชื่อวา อุปนิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัยมี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยะ.
บรรดาอุปนิสสัย ๓ อยางนั้น อารัมมณูปนิสสยะ ทรงจําแนกไวไม
ตางกันเลยกับอารัมมณาธิปติ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา บุคคลใหทาน
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ยอมพิจารณากรรมนั้นใหหนัก ยอมพิจารณา
กรรมที่เคยสรางสมมาใหหนัก ออกจากฌานแลว ยอมพิจารณาฌานให
หนัก. พระเสขะยอมพิจารณาโคตรภูใหหนัก ยอมพิจารณาโวทานให
หนัก พระเสขะออกจากมรรคแลว ยอมพิจารณามรรคใหหนัก. บรรดา
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กุศลธรรมมีการใหทานเปนตนนั้น ธรรมคือจิตและเจตสิกทําอารมณใด
ใหหนักเกิดขึ้น อารมณนั้นจัดวาเปนอารมณที่มีกําลังในบรรดาอารมณ
ทั้งหลายสําหรับจิตและเจตสิกเหลานั้น โดยการกําหนดที่แนนอน ผูศึกษา
พึงทราบความตางกันแหงอารัมมณาธิปติกับอารัมมณูปนิสสยะ อยางนี้.
ชื่อวา อารัมมณาธิปติ เพราะอรรถวา เพียงเปนธรรมที่จิตและ
เจตสิกพึงทําใหหนัก ชื่อวา อารัมมณูปนิสสยะ เพราะอรรถวา เปน
เหตุใหจิตและเจตสิกมีกําลัง.
แม อนันตรูปนิสสยะ ก็ทรงจําแนกไวไมตางกันกับอนันตรปจจัย
โดยนัยเปนตนวา กุศลขันธทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศล
ขันธที่เกิดขึ้นหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย แตในนิกเขปแหง
มาติกามีการตั้งปจจัยทั้งสองนั้นแปลกกัน เพราะ อนันตรปจจัย มาแลวโดย
นัยเปนตนวา จักขุวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุ
นั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและธรรมที่สหรคตดวยมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย และ อุปนิสสยปจจัย มาแลวโดยนัยเปนตนวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย. แมนิกเขปแหงมาติกานั้น เมื่อวาโดยใจความ (อรรถ)
แลว ก็เปนอันเดียวกัน. แมเชนนั้น ผูศึกษาก็พึงทราบวา ชื่อวา อนันตรปจจัย เพราะสามารถใหจิตตุปบาทที่เหมาะสมเกิดขึ้นในลําดับของตน ๆ
และชื่อวา อนันตรรูปนิสสยปจจัย เพราะจิตที่เกิดกอนมีกําลังในอันใหจิต
ดวงหลังเกิดขึ้น. เหมือนอยางวา ในเหตุปจจัยเปนตน แมเวนธรรมบาง
อยางเสียจิตก็ยอมเกิดขึ้นได ฉันใด เวนจิตที่ติดตอกันแหงตนเสีย จิตจะ
เกิดขึ้นไดยอมไมมี ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา เปนปจจัยมีกําลัง.
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พึงทราบความตางกันแหงอนันตรปจจัย กับอนันตรูปนิสสยปจจัยทั้งสองนั้นอยางนี้ ชื่อวา อนันตรปจจัย ดวยอํานาจการยังจิต
ที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นในลําดับของตน ๆ ชื่อวา อนันตรรูปนิสสยปจจัย
ดวยอํานาจเปนเหตุที่มีกําลัง ดวยประการฉะนี้.
สวน ปกตูปนิสสยะ มีอธิบายดังตอไปนี้ อุปนิสสัยที่บุคคลทํา
ไวกอน ชื่อวา ปกตูปนิสสยะ ที่ชอื่ วา ปกตะ (สิ่งที่เคยทํามาแลว)
ไดแกธรรมทีศ่ รัทธาและศีลเปนตน ที่บุคคลใหสําเร็จแลวในสันดาน
ของตน หรือฤดูและโภชนะเปนตน ที่บุคคลเขาไปเสพแลว.
อีกอยางหนึ่ง อุปนิสสัยโดยปกตินั่นเอง ชือ่ วา ปกตูปนิสสยะ.
อธิบายวา เปนปจจัยที่ไมปนกัน อารัมมณปจจัย และ อนันตรปจจัย
จริงอยู ผูศึกษาพึงทราบประเภทมีประการมิใชนอย แหงปกตูปนิสสยนั้น โดยนัยเปนตนวา ที่ชื่อวาปกทูปนิสสัย ไดแกบุคคลเขาไปอาศัย
ศรัทธา จึงใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ทําฌาน วิปส สนา
มรรค อภิญญา สมาบัติใหเกิดขึ้น เขาไปอาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา
จึงใหทาน ฯลฯ ทําสมาบัติใหเกิดขึ้น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ (และ)
ปญญา เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย แกศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ (และ) ปญญา ธรรมมีศรัทธาเปนตนเหลานั้น อันบุคคลทําไวกอน
ดวย ชื่อวาเปนอุปนิสสัย เพราะอรรถวา เปนเหตุมีกําลังดวย เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา ปกตูปนิสสยะ ดวยประการฉะนี้ แล.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยการเกิดขึ้นกอนกวา แลวยังเปนไปอยู
ชื่อวา ปุเรชาตปจจัย.
ปุเรชาตปจจัย นัน้ มี ๑๑ อยาง ดวยอํานาจวัตถุ อารมณ และ
หทัยวัตถุในปญจทวาร เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา จักขายตนะเปนปจจัย แกจักขุวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯ ล ฯ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยการวิญญาณธาตุนั้น
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, รูปายตนะ ฯ ล ฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ กายวิญญาณธาตุและธรรมที่สัมปยุตดวย
กายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, รูปายตนะ ฯ ล ฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทีส่ ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใด
เปนไป รูปนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุและธรรมทีส่ ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย บางครั้งเปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และ
ธรรมที่สัมปยุตดวยมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
บางครั้งก็ไมเปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๑๑. ปจฉาชาติปจจัย
อรูปธรรมเปนธรรมชวยอุปการะโดยอรรถวา ค้ําจุนแกรปู ธรรม
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ที่เกิดกอน เหมือนเจตนาที่หวังอาหารชวยค้ําจุนตัวลูกแรงไว ชื่อวา
ปจฉาชาตปจจัย.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ธรรมคือจิตและเจตสิก
ที่เกิดหลัง ๆ เปนปจจัยแกกายนี้ ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาต
ปจจัย.
๑๒. อาเสวนปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะเพื่อใหธรรมทั้งหลายที่เกิดติดตอกันคลองแคลวและมีกาํ ลังโดยอรรถวา เสพซ้ํา เหมือนการประกอบความเพียร
ตอนแรก ๆ ในการศึกษาเลาเรียนเปนตน ชื่อวา อาเสวนปจจัย.
อาเสวนปจจัยนั้นมี ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงกุศลชวนะ อกุศล
ชวนะและกิริยาชวนะ. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา กุศลธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย ฯ ล ฯ กิริยาอัพยากตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
กิริยาอัพยากตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๑๓. กัมมปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนกิริยา คือความพยายาม
(ปโยคะ) แหงจิต ชื่อวา กัมมปจจัย.
กัมมปจจัย นั้นมี ๒ อยาง คือ กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่เกิด
ในขณะตางกัน และเจตนาทั้งหมดที่เกิดพรอมกัน. สมดังที่พระผูมี-
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พระภาคเจาตรัสไววา กุศลกรรมและอกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ
และกัมมชรูปดวยอํานาจของกัมมปจจัย. เจตนา เปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยเจตนา และแกรูปที่มีเจตนานั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๑๔. วิปากปจจัย
ธรรมคือวิบากที่ชวยอุปการะโดยความไมมีอุตสาหะ เพราะ
ความไมมีอตุ สาหะ ชือ่ วา วิปากปจจัย.
วิปากปจจัยนั้น ยอมเปนปจจัยแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล
แกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล และแกธรรมที่สัมปยุตดวยวิบากจิตนั้น ใน
กาลทั้งหมด. สมดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ขันธ ๑ ที่เปน
วิปากาพยากตะเปนปจจัยแกขันธ ๓ และแกรูปทีม่ ีจิตเปนสมุฏฐาน ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย ฯ ล ฯ ขันธ ๑ ที่เปนวิปากาพยากตะในปฏิสนธิขณะ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯ ล ฯ ขันธ ๓ เปนปจจัย
แกขันธ ๑ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯ ล ฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
และแกกัมมชรูปดวยอํานาจของวิปากปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกวัตถุ
รูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
๑๕. อาหารปจจัย
อาหาร ๔ เปนธรรมชวยอุปการะโดยอรรถวา ชวยค้ําจุนแกรูป
และนาม ชือ่ วา อาหารปจจัย. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, นาม-
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อาหารเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่สัมปยุต และแกรูปที่มีนามอาหารและ
ธรรมที่สัมปยุตกับนามอาหารนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. สวนในปญหาวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา " อาหารที่เปน
วิปากาพยากตะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุต และแกกัมมชรูปใน
ปฏิสนธิขณะ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย."
๑๖. อินทริยปจจัย
อินทรีย ๒๐ เวนอิตถินทรียและปุริสินทรีย ชวยอุปการะโดย
อรรถวา เปนใหญยิ่ง ชือ่ วา อินทริยปจจัย.
บรรดาอินทรียเหลานั้น อินทรีย ๕ มีจักขุนทรียเปนตน เปนปจจัย
เฉพาะแกอรูปธรรมเทานั้น ที่เหลือเปนปจจัยทั้งแกรูปธรรมและอรูปธรรม.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา จักขุนทรีย ฯ ล ฯ กายินทรีย เปน
ปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ กายวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุต
ดวยอินทรียนั้นไดดวยอํานาจของอินทริยปจจัย, รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกัมมชรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย, อรูปอินทรีย เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตและแกรูปที่มีอินทรียนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. แตในปญหาวาระ อินทรียทเี่ ปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตและแกกัมมชรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ในปฏิสนธิขณะ.
๑๗. ฌานปจจัย
องคฌาน ๗ อันตางโดยเปนกุศลเปนตน เวนสุขเวทนา และ
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ทุกขเวทนาอันเปนรูปทางกาย ในทวิปญจวิญญาณจิต ชวยอุปการะ
โดยอรรถวา เขาไปเพงอารมณ ชื่อวา ฌานปจจัย.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา องคฌาน ๗ เปนปจจัยแก
ธรรมที่สัมปยุตและรูปที่มีองคฌานนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของฌานปจจัย. สวนในปญหาวาระ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไววา องคฌานที่เปน
วิปากาพยากตะ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต และแกกัมมชรูปในปฏิสนธิขณะ ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
๑๘. มัคคปจจัย
องคมรรค ๒ อันตางโดยกุศลเปนตน ชวยอุปการะโดยอรรถ
วา เปนเหตุนําไปในทางใดทางหนึ่ง ชือ่ วา มัคคปจจัย.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา องคมรรค เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุต และแกรูปทีม่ ีองคมรรคนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. สวนในปญหาวาระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา องคมรรคที่เปน
วิปากาพากตะ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต และกัมมชรูปในปฏิสนธิขณะ
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. แตฌานปจจัยและมัคคปจจัยทั้งสองนี้ พึง
ทราบวา ยอมไมไดในทวิปญจวิญญาณจิตและอเหตุกจิต ตามที่กลาว
(หมายถึงทวิปญจวิญญาณไมเปนฌานปจจัย อเหตุกจิตไมเปนมัคคปจจัย).
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
อรูปธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนสภาพประกอบรวมกัน คือ
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มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณเดียวกัน เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน และดับ
พรอมกัน ชือ่ วา สัมปยุตตปจจัย.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อรูปขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกัน
และกัน ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
๒๐. วิปปยุตตปจจัย
รูปธรรมที่ชวยอุปการะโดยไมเขาถึงภาวะที่มีวัตถุอันเดียวกัน
เปนตน เปนวิปปยุตตปจจัย แกอรูปธรรม แมอรูปธรรมก็เปนวิปปยุตตปจจัยแกรูปธรรม.
วิปปยุตตปจจัย นั้น มี ๓ อยาง คือ สหชาตวิปปยุต ปจฉาชาตวิปปยุตและปุเรชาตวิปปยุต. มีจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กุศลขันธที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย กุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ เปนปจจัยแกกายนี้ซึ่งเกิดกอน ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. สวนในสหชาตวิภังคแหงอัพยากตบท พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ในขณะปฏิสนธิ ขันธทั้งหลายที่เปนวิปากาพยากตะ
เปนปจจัยแกกัมมชรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปน
ปจจัยแกวัตถุรูปดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย วัตถุรูปเปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. สวนปุเรชาตะ พึงทราบดวย
สามารถแหงวัตถุมีจักขุนทรียเปนตน เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา จักขายตนะที่เกิดกอนเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย ฯ ล ฯ กายายตนะที่เกิดกอนเปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปยุตตปจจัย วัตถุเปนปจจัยแกวิปากาพยากตขันธ กิริยา-
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พยากตขันธ วัตถุเปนปจจัยแกกุศลขันธ วัตถุเปนปจจัยแกอกุศลขันธ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย ดังนี้.
๒๑. อัตถิปจจัย
ธรรมที่ชวยอุปการะโดยอรรถวาชวยค้ําจุนแกธรรมที่เปนเชน
เดียวกันโดยภาวะที่ยังมีอยู อันมีการเกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนลักษณะ
ชื่อวา อัตถิปจจัย.
สําหรับอัตถิปจจัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งมาติกาไว ๗ อยาง
คือ อรูปขันธ ๑ มหาภูตรูป ๑ นามรูป ๑ จิตเจตสิก ๑ มหาภูต รูป ๑
อายตนะ ๑ และวัตถุ ๑ สมดังที่พระองคตรัสไววา อรูปขันธ ๔ เปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัย
ซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ธรรมคือจิตและเจตสิก
เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูป
เปนปจจัยแกอุปาทานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. จักขายตนะ ฯ ล ฯ
กายายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ ฯ ล ฯ กายวิญญาณธาตุ และ
ธรรมที่สัมปยุตนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย รูปายตนะ ฯ ล ฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทีส่ ัมปยุตดวยมโนธาตุนั้น
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเปน
ไป รูปนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ และธรรมที่สัมปยุต
กับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, สวนใน
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ปญหาวาระ พระผูมีพระภาคเจาทรงวางไววา สหชาต ปุเรชาต ปจฺฉาชาต
อาหาร อินทฺ ฺริย แลวทรงอธิบายในสหชาตปจจัยกอน โดยนัยเปนตนวา
ขันธ ๑ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย. ในปุเรชาตปจจัย ทรงอธิบายดวยอํานาจจักขุประสาท
เปนตนที่เกิดกอน. ในปจฉาชาตปจจัย ทรงอธิบายดวยอํานาจจิตและ
เจตสิกที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ซึ่งเกิดกอน. สวนในอาหารปจจัย
และอินทริยปจจัย ทรงอธิบายอยางนี้วา กพฬีการาหารเปนปจจัยแกกายนี้
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกัมมชรูป ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
๒๒. นัตถิปจจัย
อรูปธรรมที่ดับไปโดยไมมีระหวางคั่น ชวยอุปการะดวยการ
ใหโอกาสแกรูปธรรมที่จะเกิดในลําดับแหงตนเปนไป ชื่อวา นัตถิปจจัย.
เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ธรรมคือจิตและเจตสิกที่
ดับไปโดยไมมีระหวางคั่น เปนปจจัยแกธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้น
เฉพาะหนา ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย.
๒๒. วิคตปจจัย
ธรรมที่เปนนัตถิปจจัยนั่นเอง ชื่อวา วิคตปจจัย. เพราะชวย
อุดหนุนโดยภาวะที่ปราศจากไป เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
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ธรรมคือจิตและเจตสิกที่ปราศจากไป โดยไมมีระหวางคั่นเปนปจจัย แก
ธรรม คือจิตแกเจตสิกที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
๒๔. อวิคตปจจัย
ธรรมที่เปนอัตถิปจจัยนั่นเอง ผูศึกษาพึงทราบวา ชือ่ วา อวิคตปจจัย
เพราะชวยอุดหนุนโดยภาวะที่ยังไมปราศจากไป.
แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสปจจัยคูนี้ไว ก็ดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว
ที่จะพึงแนะนําอยางนั้น โดยเทศนาวิลาสะ เหมือนที่ตรัสสเหตุกทุกะไวแลว
ยังตรัสเหตุสัมปยุตตทุกะเปนตนไวอีก ก็เพื่อความไมงมงายในปจจัย ๒๔
เหลานี้ ผูศกึ ษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรม โดยกาล โดยการจําแนกโดย
ประการตาง ๆ และโดยปจจยุบบัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมโต (โดยธรรม) ความวา ก็
บรรดาปจจัย ๒๔ เหลานี้ เหตุปจจัย กอน ไดแก สวนหนึ่งแหงนามธรรม ในบรรดานามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย. อารัมมณปจจัย ไดแก
นามธรรม และรูปธรรมทั้งหมด เพราะความไมมีแหงบัญญัติ. ใน
อธิปติปจจัย สหชาตาธิปติปจจัย ไดแก สวนหนึ่งแหงนามธรรม. กัมมปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย ก็เหมือนกัน. อารัมมณาธิปติปจจัย
ไดแก ธรรมที่เปนอารมณทั้งหมดที่จิตและเจตสิกพึงทําใหหนักหนวง.
อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย
วิปากปจจัย สัมปยุตตปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย ไดเฉพาะนามธรรมเทานั้น. แมจะกลาววา เปนสวนหนึ่งแหงนามธรรมก็ได เพราะ
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ไมไดสงเคราะหนิพพานเขาดวย. ปุเรชาตปจจัยเปนสวนหนึ่งแหงรูปธรรม.
ที่เหลือไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม ดวยอํานาจแหงธรรมตามที่จะมีได
แล. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย โดยธรรม ในอธิการนี้ ดังพรรณนามาแลว
เทานี้กอน.
บทวา กาลโต (โดยกาล) ความวา
บรรดาปจจัยเหลานี้ ปจจัย ๑๕ ปจจัย เปนปจจุบันกาล
ปจจัย ๕ ปจจัย เปนอดีตกาล.
ปจจัย ๑ ปจจัย อาศัยกาลทั้งสอง.
ปจจัย ๓ ปจจัย เปนไปในกาลทั้งสาม และพนจากกาลดวย.
จริงอยู บรรดาปจจัยเหลานี้ ปจจัย ๑๕ เหลานี้ คือ เหตุปจจัย
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย เปนปจจุบันกาล เทานั้น.
ปจจัย ๕ เหลานี้คอื อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย เปนอดีตกาล เทานั้น.
สวนปจจัย ๑ คือ กัมมปจจัย อาศัยกาลทั้งสองที่เปน ปจจุบัน
ปจจัย ๓ ที่เหลือเหลานี้คือ อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อุปนิสสยปจจัย เปนไปในกาลทั้งสามก็ได เปนกาลวิมุตติก็ได เพราะ
สงเคราะหนิพพานกับบัญญัติเขาดวย.
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ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย โดยกาล ในปจจัยเหลานี้ ดังพรรณนามา
แลว. สวนสองบทนี้วา นานปฺปการเภทโต ปจฺจยุปฺปนฺนโต จักมีเนื้อ
ความแจมแจงในนิทเทสวาระ แล.
วรรณนาอุทเทศวาระ จบ
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ปจจย วิภังควาระ
[๒] เหตุปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนเหตุ
กลาวคือ
เหตุเปนปจจัย แกธรรมที่ประกอบกับเหตุ และแกรูปทั้งหลายที่
เหตุและธรรมที่ประกอบกับเหตุนั้น เปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
๑

วรรณนานิทเทสแหงเหตุปจจัย
บัดนี้ เพื่อจะแสดงขยายความปจจัยเหลานี้ทั้งหมด ตามลําดับปจจัยที่
ไดยกขึ้นแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา ชื่อวา เหตุปจจัย
ไดแก ธาตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ และแกรูปทีม่ ีเหตุและ
ธรรมที่สัมปยุตกับเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. บรรดา
ปจจัย ๒๔ เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงยกเหตุปจจัยนี้ขึ้นแสดงกอน
กวาปจจัยทั้งหมด แลวก็ทรงจําแนกไปตามลําดับที่ทรงตั้งไว. แมใน
ปจจัยที่เหลือ ผูศึกษาพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยกบทที่ควร
จําแนกขึ้นกอน และทําการวิสัชนาโดยนัยนี้เหมือนกัน. สวนสัมพันธบท
(บทที่เกี่ยวของกัน) ในอธิการนี้ ปจจัยใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้น
ในอุทเทสแหงปจจัยวา "เหตุปจฺจโย" ปจจัยนั้น ผูศึกษาพึงทราบ โดย
นิทเทส อยางนี้วา เหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ และแก
รูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจเหตุปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบ
สัมพันธกับการวิสัชนาบทที่ควรจําแนกดวยปจจัยทั้งหมด โดยอุบายนี้.
๑. เรียกวา ปจจัยนิทเทส ก็ได.
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บัดนี้ มีคําถามวา ในคําวา เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกาน นี้ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา เหตุสมฺปยุตฺตกาน แตตรัสวา เหตุ เหตุสมฺปยุติกาน ดังนี้ เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะเปนการกําหนด
ปจจัย และปจจยุบบัน. จริงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุสมฺปยุตฺตกาน การกําหนดปจจัยวา ธรรมชื่อโนนเปนปจจัยแกธรรม
ทั้งหลายที่สัมปยุตดวยเหตุ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย ดังนี้ ใคร ๆ ก็ทราบ
ไมได. อีกอยางหนึ่ง เพราะไมถือเอาเนื้อความวา ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุต
ดวยเหตุ ชื่อวา เหตุสัมปยุตตกาน ใจความพึงมีวา เหตุเปนปจจัยแกธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่งที่สัมปยุตกัน ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. เมื่อเปนเชนนั้น
แมจักขุวิญญาณจิต เปนตน ที่ไมประกอบดวยเหตุ ก็ชื่อวา สมฺปยุตฺตกา
(ประกอบกัน) เหมือนกัน ทั้งธรรมมีกุศลเปนตน ที่ประกอบดวยเหตุ
ก็ชื่อวา สมฺปยุตฺตกา ดวย. บรรดาปจจยุบบันเหลานั้น เมือ่ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา เหตุนี้ เปนปจจัยแกธรรมชื่อโนนซึ่งสัมปยุตกัน การ
กําหนดธรรมที่เปนปจจยุบบันใคร ๆ ก็รูไมได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงกําหนดทั้งปจจัยและปจจยุบบัน จึงตรัสวา เหตุ
เหตุสมฺปยุตฺตกาน (เหตุเปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ).
ขอนั้นมีอธิบายวา เหตุที่สัมปยุต เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย
มีกุศลเปนตนที่สัมปยุตดวยเหตุ ดวยอํานาจเหตุปจจัย. แมในคํานั้น
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมตรัสวา ปจฺจโย อยางเดียวตรัสวา เหตุปจฺเยน
ดวย เพื่อปฏิเสธความที่เหตุเปนปจจัยโดยประการอื่น. จริงอยู เหตุนี้เปน
ปจจัยดวยอํานาจของเหตุปจจัยก็ได ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยเปนตน
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ก็ได. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา เหตุปจฺจเยน ไวในอธิการนั้น ก็เพื่อ
ปฏิเสธความที่เหตุนี้เปนปจจัยโดยประการอื่น มีสหชาตปจจัยเปนตน.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาไม
ตรัสวา ตสมฺปยุตฺตกาน มาตรัสวา เหตุสมฺปยุตฺตกาน.
ตอบวา เพราะปจจัยที่จะอธิบายยังไมปรากฏ.
จริงอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ตสมฺยุตฺตกาน ธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น จะชื่อวา ตสมฺปยุตฺตถา ดวยธรรมที่เปนเหตุอันใด
ธรรมที่เปนเหตุอันนั้นซึ่งพระผูมีพระภาคเจาก็พึงทรงชี้แจงวา ธรรม
ชื่อนี้ ยังไมปรากฏ เพราะขอที่ธรรมนั้นยังไมปรากฏ บัณฑิตจะเรียกธรรม
ที่สัมปยุตดวยเหตุอันใดนั้นวา ตสมฺปยุตฺตกาน ดังนี้ เพื่อจะแสดงเหตุ
อันนั้น โดยยอ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหตุสมฺปยุตฺตกาน.
สวนในคําวา ตสมุฏานาน นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงใชศัพทวา
ต นั้น เพราะปจจัยที่ควรอธิบายปรากฏแลว. จริงอยู ในอธิการนี้
มีเนื้อความดังนี้วา เหตุเหลานั้นดวย ธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุดวย เปน
สมุฏฐานแหงรูปเหลานั้น เพราะฉะนั้น รูปเหลานั้นจึงชื่อวา มีเหตุและ
ธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุเปนสมุฏฐาน เหตุเปนปจจัยแกรูปเหลานั้น อันมี
เหตุและธรรมอันสัมปยุตดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน อธิบายวา แกรูปอัน
เกิดจากเหตุและธรรมทีส่ ัมปยุตดวยเหตุ. ทรงถือเอารูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
ดวยคํานี้. ถามวา ก็รปู นั้นยอมเกิดขึ้น แมดวยธรรมอื่นจากจิตก็ไดหรือ
ตอบวา เกิดขึ้นได. จริงอยู จิตและเจตสิกแมทั้งหมดเกิดพรอมกันแลว จึง
ใหรูปเกิดขึ้นได (เวนจากจิต คือเจตสิก) แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสโดย
โลกียธรรมเทศนาวา รูปอันมีจิตเปนสมุฏฐานตามวิธีนั้น เพราะความที่จิต
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เปนใหญ. เพราะเหตุนั้นเองพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ธรรมคือจิตและ
เจตสิก เปนปจจัยแกรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
ถามวา ถาอยางนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอธิการนี้วา ตสมุฏานาน
ไมตรัสวา จิตฺตสมุฏานาน ดังนี้ เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะสงเคราะห
รูปที่ไมมีจิตเปนสมุฏฐานเขามาดวย. จริงอยู ในปญหาวาระมีอาคตสถาน
วา เหตุที่เปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตดวยเหตุ และ
แกกัมมชรูปในขณะปฏิสนธิ ดวยอํานาจของเหตุปจจัยพระผูมีพระภาคเจา
ไมตรัสวา จิตฺตสมุฏานาน แตตรัสวา ตสมุฏานาน ไวในอธิการนี้
ก็เพื่อจะสงเคราะหกัมมชรูปนั้นไวดว ย.
บทนัน้ มีใจความวา เหตุเหลานั้นและธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุ แมจะ
ไมไดยังจิตตชรูปใหเกิดได แตก็จัดเปนสมุฏฐานแหงรูปเหลานั้น ดวย
อํานาจสหชาตปจจัยเปนตน เพราะเหตุนั้น รูปเหลานั้นจึงชื่อวา มีเหตุ
และธรรมทีส่ ัมปยุตดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน. เหตุเปนปจจัยแกกัมมชรูป
เหลานั้น ซึง่ มีเหตุและธรรมที่สัมปยุตดวยเหตุนั้นเปนสมุฏฐาน. เหตุเปน
ปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล และแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาลดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย. แมอรรถในอาคตสถานวา ตสมุฏ านาน ในบทอื่น ๆ
ผูศึกษาก็พึงทราบอธิบายโดยอุบายนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร เหตุนี้จึงเปนเหตุปจจัยแกกัมมชรูปใน
ปฏิสนธิกาลอยางเดียว ไมเปนเหตุปจจัยในปวัตติกาลดวย.
ตอบวา เพราะวากัมมชรูปมีความเปนไปเกี่ยวเนื่องกับจิตใน
ปฏิสนธิกาล. จริงอยู ในปฏิสนธิกาล กัมมชรูปมีความ เปนไปเกี่ยว
เนื่องกับจิต คือยอมเกิดขึน้ และตั้งอยูไดดวยอํานาจของจิต. เพราะ
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วาในขณะนัน้ จิตไมสามารถจะยังจิตตชรูปใหเกิดขึน้ ได. รูปแมเหลา
นั้นเวนจิตเสีย ยอมไมสามารถจะเกิดขึ้น และตั้งอยูได. เพราะเหตุไร
นั้นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นามและรูปยอมเกิดเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย เมื่อวิญญาณนั้นยังดํารงอยู นามและรูปจึงเกิด
ขึ้นได.
แตในปวัตติกาล กัมมชรูปเหลานั้น แมจิตจะยังมีอยู ก็มคี วาม
เปนไปเกี่ยวเนื่องดวยกรรมเทานั้น หาเกี่ยวเนื่องดวยจิตไม. อนึง่
สําหรับบุคคลผูเขานิโรธ แมไมมีจิตเกิด กัมมชรูปก็ยังเกิดได.
ถามวา เพราะเหตุไร ในปฏิสนธิขณะ จิตจึงไมสามารถให
จิตตชรูปเกิดขึ้นได
ตอบวา เพราะมีกําลังออน ดวยถูกกําลังกรรมซัดไป และยัง
ไมมีที่อาศัยอันมั่นคง. จริงอยูในปฏิสนธิกาล จิตนั้นถูกกําลังกรรม
ซัดไป และชื่อวายังไมมที ี่อาศัยอันมั่นคง เพราะยังไมมีวัตถุรูปที่เปน
ปุเรชาตปจจัย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มีกําลังออน.
เพราะฉะนั้น ปฏิสนธิจิตจึงไมสามารถใหรูปเกิดขึ้นได เหมือน
คนที่พอตกลงไปในเหวไมสามารถจะแสดงศิลปใด ๆ ได. ก็กัมมชรูปเทา
นั้นตั้งอยูในฐานแหงรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานสําหรับบุคคลนั้น. และจิตนั้น
ก็ตั้งอยูในฐานะเปนพืชแหงกัมมชรูปเทานั้น. สวนกรรมเปรียบเหมือน
ที่นา กิเลสเปรียบเหมือนน้ํา สําหรับกัมมชรูปนัน้ เพราะฉะนั้น ใน
ขณะปฏิสนธิ รูปกายยอมเกิดขึ้นไดดวยอานุภาพของจิต เปรียบเหมือนเมื่อ
มีที่นาและน้ํา ตนไมยอมเกิดขึ้นไดดวยอานุภาพแหงเมล็ดพืชในคราวเกิด
ขึ้นเปนครั้งแรก. แมเวนจากจิต กัมมชรูปก็ยอมเปนไปไดเพราะกรรม
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เปรียบเหมือนเมล็ดพืชหมดแลว ตนไมก็เจริญเติบโตขึ้นไดดวยอานุภาพ
แหงดินและน้ํานั่นเอง. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา กรรม
เปรียบเหมือนที่นา วิญญาณเปรียบเหมือนพืช ตัณหาเปรียบเหมือนยาง.
ก็แลเนื้อความนี้ผูศึกษาพึงถือเอาดวยอํานาจแหงโอกาส (ภูมิ) เทา
นั้น จริงอยู โอกาสมี ๓ คือโอกาสแหงนาม โอกาสแหงรูป โอกาส
แหงนามและรูป.
บรรดาโอกาสทั้ง ๓ นั้น อรูปภพ ชื่อวา โอกาสแหงนาม. เพราะ
ชื่อวาในอรูปภพนั้น อรูปธรรมเทานั้นยอมเกิดขึ้นโดยเวนซึ่งรูปเปนปจจัย
แมเพียงหทัยวัตถุ.
อสัญญภพ ชื่อวา โอกาสแหงรูป เพราะวาในสัญญภพนั้น รูปธรรมยอมเกิดขึ้นโดยเวนซึ่งนามเปนปจจัย แมเพียงปฏิสนธิจิต.
ปญจโวการภพ ชือ่ วา โอกาสแหงนามและรูป เพราะวาใน
ปญจโวการภพนั้น ในปฏิสนธิกาลเวนแมเพียงวัตถุรูป นามธรรมยอม
เกิดขึ้นไมได และเวนปฏิสนธิจิตเสีย รูปธรรมที่เกิดจากกรรมยอมเกิด
ขึ้นไมไดเหมือนกัน ทั้งรูปธรรมและนามธรรมยอมเกิดขึ้นคูกัน.
เหมือนอยางวา ในเรือนหลวงที่มีเจาหนาที่ มีคนเฝาประตูเวนคําสั่ง
ของพระราชาเสีย ใครจะเขาไปกอนไมได แตภายหลังจากไดรับอนุญาต
แมจะเวนคําสั่งก็เขาไปได ดวยอานุภาพและคําสั่งคราวกอน ฉันใด
ในปญจโวการภพ เวนปฏิสนธิวิญญาณ อันมีสหชาตปจจัยเปนตน เปน
ปจจัย รูปที่จะเกิดครั้งแรก ดวยสามารถปฏิสนธิไมมี แตภายหลัง
ปฏิสนธิกาล แมจะเวนปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งมีอานุภาพแหงสหชาตปจจัย
เปนตนเปนปจจัย รูปที่เกิดดวยอํานาจกรรมในกอน ยอมเปนไปได
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เพราะกรรมนั่นแล ฉันนั้น. สวนอสัญญภพยอมไมเปนโอกาสแหงอรูป
เพราะฉะนั้น ในอสัญญภพนั้น เวนนามที่เปนปจจัยเสีย รูปก็ยอมเปน
ไปได เพราะเปนภูมิ (ที่เกิด) ของสัตวที่ไมมีสัญญา เปรียบเหมือนใน
เรือนวางที่ไมมีเจาของ หรือในเรือนของตน ตนยอมเขาไปไดฉะนั้น.
แมอรูปภพ ยอมไมเปนโอกาสแหงรูป เพราะฉะนั้น ในอรูปภพนั้นเวน
รูปที่เปนปจจัยเสีย นามธรรมยอมเปนไปได เพราะเปนภูมิของสัตวผู
รูแจง. ก็ปญ
 จโวการภพเปนโอกาสแหงรูปและนาม เพราะฉะนั้น ใน
ปฏิสนธิกาลในปญจโวการภพนี้ เวนนามที่เปนปจจัยแลว รูปจะเกิดขึ้น
ไดยอมไมมีแล. เหตุนี้ปฏิสนธิจิตจึงเปนปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล
เทานั้น หาเปนในปวัตติกาลไม ดังพรรณนามาแลว แล.
ถามวา ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุเปนปจจัยแกธรรม
ที่เกิดขึ้นพรอมกับเหตุ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย เนื้อความนี้ทั้งหมด
ทรงถือเอาแลวมิใชหรือ เมื่อเปนอยางนั้น คํานี้วา เหตุเปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยเหตุ และแกรูปที่มีเหตุนั้นเปนสมุฏฐานดังนี้ พระองคทรง
ถือเอาอีกเพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะทรงปฏิเสธความเปนปจจัยแก
กัมมชรูปเปนตน ในปวัตติกาล. จริงอยู เมื่อเปนเชนนั้น กัมมชรูป
และรูปที่มีอุตุและอาหารเปนสมุฏฐานเหลาใด เกิดขึ้นในขณะเดียวกับ
เหตุในปวัตติกาล เหตุตองเปนเหตุปจจัยแกรูปเหลานั้นได แตวาเหตุหา
ไดเปนปจจัยแกรูปเหลานั้นไม เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาคํานั้นดวย ก็เพื่อจะปฏิเสธความที่เหตุเปนปจจัย
แกกัมมชรูปเปนตนนั้น (ในปวัตติกาล).
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บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในเหตุปจจัยนี้ ดวยอํานาจแหงบท
เหลานี้วา นานปฺปการเภทโต (โดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ)
ปจฺจยุปฺปนฺนโจ (โดยปจจยุบบัน) ตอไป.
บทวา นานปฺปการเภทโต มีอธิบายวา ชื่อวาเหตุนี้โดยชาติ
มี ๔ อยาง คือกุศลชาติ อกุศลชาติ วิปากชาติ และกิริยาชาติ. บรรดา
ชาติ ๔ อยางนั้น กุศลเหตุ วาโดยลําดับแหงภูมิมี ๔ โดยแจกเปนกามาวจรภูมิเปนตน. อกุศลเหตุ เปนกามาวจรอยางเดียว. วิปากเหตุมี ๔ อยาง
โดยจําแนกเปนกามาวจรเปนตน. กิริยาเหตุมี ๓ คือกามาวจร รูปาวจร
และอรูปาวจร. บรรดาเหตุเหลานั้น กามาวจรกุศลเหตุ วาโดยชื่อมี ๓
ดวยอํานาจอโลภเหตุเปนตน. แมในรูปาวจรกุศลเหตุเปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน. อกุศลเหตุมี ๓ ดวยอํานาจโลภเหตุเปนตน. สวนวิปากเหตุ
กิริยาเหตุ มีอยางละ ๓ ดวยอํานาจอโลภเหตุเปนตน. สวนการจําแนก
เหตุนั้น ๆ โดยประการตาง ๆ ยอมมีดวยอํานาจการประกอบกับจิต
นั้น ๆ นั่นแหละ. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยประการตาง ๆ ในเหตุนี้
เทานี้กอน.
บทวา ปจฺจยุปฺปนฺนโต มีเนื้อความวา ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย
อยางนี้วา ธรรมเหลานี้ยอมเกิดขึ้นเพราะปจจัยนี้ เหตุนี้ ปจจัยนี้จึงชื่อวา
เปนปจจัยแกนามธรรมเหลานี้. บรรดาปจจัยเหลานั้นพึงทราบวินิจฉัยใน
เหตุปจจัยนี้กอน.
กามาวจรกุศลเหตุ เปนเหตุปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน และ
รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในกามภพ และรูปภพทั้งหลาย. ในอรูปภพเปน
ปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตเทานั้น.
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รูปาวจรกุศลเหตุ เปนเหตุปจจัย แกธรรมทีส่ ัมปยุต และรูปที่มีจิต
เปนสมุฏฐานในกามภพ และรูปภพเทานั้น.
อรูปาวจรกุศลเหตุ เหมือนกับกามาวจรกุศลเหตุนั่นเอง.
โลกุตตรกุศลเหตุ และอกุศลเหตุก็เหมือนกัน.
สวนกามาวจรวิบากเหตุ เปนเหตุปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน
เฉพาะในกามภพเทานั้น เปนเหตุปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล และ
เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล.
รูปาวจรวิบากเหตุ เปนเหตุปจจัยแกธรรมมีประการดังกลาวแลว
ในรูปภพนั้นเอง. อรูปารจรวิบากเหตุ เปนเหตุปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
เทานั้น ในอรูปภพ. โลกุตตรวิบากเหตุ เปนเหตุปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
และแกรูปทีม่ ีจิตเปนสมุฏฐาน ในกามภพและรูปภพ เปนเหตุปจจัยแก
อรูปธรรมเทานั้นในอรูปภพ. สวนใน กิริยาเหตุ มีนัยแหงการเปน
ปจจัยเหมือนกับกุศลเหตุในภูมิทั้ง ๓ ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย แมโดย
ธรรมที่เปนปจจยุบบันในเหตุปจจัยนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ แล.
วรรณนานิทเทสแหงเหตุปจจัย จบ
[๓] อารัมมณปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความเปน
อารมณ กลาวคือ
๑. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับจักขุวญ
ิ ญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 39

๒. สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
๓. คันธายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
๔. รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
๕. โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และ
แกธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
๖. รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ ๓ และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
๗. ธรรมเหลาใดๆ คือจิตและเจตสิกทั้งหลายยอมเกิดขึ้น
เพราะปรารภธรรมเหลาใด ๆ ธรรมเหลานั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม
เหลานั้น ๆ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
วรรณานิทเทสแหงอารัมมณปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย ในนิทเทสแหงอารัมมณปจจัยตอไป.
บทวา รูปายตน ไดแก อายตนะ กลาวคือ รูป. แมในธรรมที่
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เหลือก็นัยนี้แหละ. บทวา จกขุวิญญาณธาตุยา แปลวา แกธาตุ คือจักขุวิญญาณ. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ต สมฺปยฺตฺตกาน
แปลวา แกขันธ ๓ ที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้น. อธิบายวา รูปายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๔ ที่อาศัยจักขุประสาท แมทั้งหมดดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย. ในธรรมอื่นจากนี้ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา มโนธาตุยา
ความวา อายตนะ ๕ มีรูปายตนะเปนตน เปนปจจัยแกมโนธาตุทั้ง ๓
พรอมทั้งธรรมที่สัมปยุต ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย แตไมไดเปนไป
ในขณะเดียวกัน. สองบทวา สพฺเพ ธมฺมา ความวา อายตนะ ๕ มี
รูปายตนะเปนตนเหลานี้ดวย ไญยธรรมทั้งหมดที่เหลือดวย เปนปจจัย
แกมโนวิญญาณธาตุ พรอมทั้งธรรมที่สัมปยุตที่เหลือ เวนธาตุ ๖ เหลา นี้
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ดวยคําวา ย ย ธมฺม อารพฺภ เปนตนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงวา ธรรมเหลาใดที่ตรัสวาเปนอารมณแหงวิญญาณธาตุ ๗ เหลานี้
ธรรมเหลานั้นเปนอารัมมณปจจัยแกธาตุเหลานั้น ในขณะที่ทําใหเปน
อารมณเกิดขึ้น. ถึงแมวาธรรมเหลานั้นจะเปนอยางนั้นก็จริง แตก็หาได
เปนอารัมมณปจจัยในคราวเดียวกันไม เพราะวาธรรมเหลาใด ๆ ปรารภ
ธรรมเหลาใด ๆ เกิดขึ้น ธรรมเหลานั้น ๆ เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม
เหลานั้น ๆ เฉพาะอยาง ๆ เทานั้น.
บทวา อุปฺปชฺชติ ผูศึกษาพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เหมือนคําวา น้ํายอมไหลไป ภูเขายอมตั้งอยู อันพระองคตรัสดวยอํานาจ
การพูดคลุมไปถึงกาลทั้งหมด. ดวยบทนั้นยอมสําเร็จใจความวา ธรรม
๑

๑. ไดแก เวนวิญญาณธาตุ ๖ คือ จักขุวญ
ิ ญาณธาตุ ฯ ล ฯ มโนธาตุ.
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เหลาใดปรารภธรรมเหลาใดเกิดขึ้นแลว ธรรมเหลาใดปรารภธรรม
เหลาใดจักเกิดขึ้น ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเกิดขึ้นแลว แลวจักเกิดขึ้นดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัยเทานั้น. คําวา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา นี้ เปนการ
อธิบายโดยยอซึ่งธรรมที่พระองคตรัสไววา เย เย ธมฺมา (ธรรมเหลา
ใด ๆ). คําวา เต เต ธมฺมา คือ ธรรมที่เปนอารมณเหลานั้น ๆ.
สองบทวา เตส เตส ไดแก ธรรม คือจิตและเจตสิกเหลานั้น ๆ.
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทานี้.
ก็ชื่อวา อารมณนวี้ าโดยเปนสวน ๆ แลว มี ๖ อยาง คือ รูปารมณ สัททารมณ คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ และธัมมารมณ.
บรรดาอารมณเหลานั้น อารมณที่เหลือเวนบัญญัติ วาโดยภูมิมี ๔ คือ
กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และโลกุตตรภูมิ. บรรดาอารมณ
ที่นับเนื่องในภูมิ เหลานั้น อารมณที่เปนกามาวจรมี ๕ อยาง โดย
จําแนกเปนกุศล อกุศล วิบาก กิริยา และรูป. อารมณที่เปนรูปาวจร
และอรูปาจร มีอยางละ ๓ โดยเปนกุศล วิบาก และกิริยา. อารมณที่
เปนโลกุตตรภูมิมี ๓ อยาง ดวยอํานาจเปนกุศล วิบาก และนิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง อารมณนที้ ั้งหมดมี ๗ อยาง โดยจําแนกเปนกุศล อกุศล
วิบาก กิริยา รูป นิพพาน และบัญญัติ. บรรดาอารมณ ๗ อยางนั้น
เมื่อวาโดยภูมิ อารมณที่เปนกุศลมี ๔ อารมณทเี่ ปนอกุศลเปนกามาวจร
อยางเดียว อารมณที่เปนวิบากเปนไปในภูมิ อารมณที่เปนกิริยาเปน
ไปในภูมิ ๓ รูปเปนไปในภูมิเดียว คือเปนกามาวจรเทานั้น แมนิพพาน
ก็เปนไปในภูมิเดียว คือเปนโลกุตระเทานั้น บัญญัติพนจากภูมิแล.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 42

ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ในอารัมมณปจจัยนี้ ดังพรรณนามานี้.
ก็ในอารมณนี้ซึ่งแตกตางกันอยางนี้ อารมณอันเปนกามาวจรกุศล
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลานี้ คือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อกุศล กามาวจรวิบาก กามาวจรกิริยา รูปาวจรกิริยา. อารมณ
อันเปนรูปาวจรกุศล เปนอารัมมณปจจัย แกธรรม ๖ หมวดเหลานั้น
เพียง ๕ หมวด คือ เวนกามาวจรวิบาก อารมณที่เปนโลกุตตระ เปน
อารัมมณปจจัยเฉพาะแกกุศลและกิริยาเทานั้น โดยที่กุศล และกิริยานั้น
เปนกามาวจร และรูปาวจร. อารมณที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกธรรม
๖ หมวด เหลานี้ คือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อกุศล กามาวจรวิบาก
กามาวจรกิริยา และรูปาวจรกิริยา. อารมณที่เปนกามาวจรวิบาก เปน
อารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลานั้นคือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล
อกุศล กามาวจรวิบาก กามาวจรกิริยา รูปาวจรกิริยา อารมณที่เปน
รูปาวจรวิบาก เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๕ หมวดเหลานี้คือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อกุศล กามาวจรกิริยา และรูปาวจรกิริยา.
แมอารมณที่เปนอรูปาวจรวิบาก ก็เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๕ หมวด
เหลานี้เหมือนกัน. อารมณที่เปนโลกุตตรวิบาก เปนอารัมมณปจจัย
เฉพาะแกกุศล และกิรยิ าเทานั้น โดยกุศลและกิริยานั้นเปนกามาวจร
และรูปาวจร. อารมณที่เปนกามาวจรกิริยา เปนอารัมมณปจจัยแก
ธรรม ๖ หมวดเหลานี้คือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อกุศล กามาวจรวิบาก กามาวจรกิริยา และรูปาวจรกิริยา. บรรดาธรรม ๖ หมวด
เหลานี้ อารมณที่เปนรูปาวจรกิริยา เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๕
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หมวด เวนกามาวจรวิบาก. อารมณที่เปนอรูปาวจรกิริยา เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลานี้ คือ ๕ หมวดเหลานั้น และอรูปาวจรกิริยา. อารมณคือรูป กลาวคือรูปขันธที่มีสมุฏฐาน ๔ เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลานั้นคือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อกุศล
กามาวจรวิบาก กามาวจรกิริยา และรูปาวจรกิริยา. อารมณคือนิพพาน
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๖ หมวดเหลานี้คือ กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล โลกุตตรกุศล โลกุตตรวิบาก กามาวจรกิริยา และรูปาวจรกิริยา.
อาจารยบางพวกไมเอารูปาวจรกุศล และรูปาวจรกิริยา คํานั้น ผูศึกษา
พึงพิจารณาโดยที่ถูกที่ควร. สวนอารมณที่เปนบัญญัติซึ่งมีประการตาง ๆ
เปนอารัมมณปจจัยแกธรรม ๙ หมวดเหลานี้คือ กุศลที่เปนไปในภูมิทั้ง ๓
อกุศล รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก และกิริยาที่เปนไปในภูมิทั้ง ๓.
บรรดาอารมณเหลานั้น อารมณใด ๆ เปนปจจัยแกธรรมใด ๆ ธรรม
นั้น ๆ ชื่อวาเปนปจจยุบบันแหงอารมณนั้น ๆ. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย
โดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอารัมมณปจจัย ดังพรรณนามานี้ แล.
วรรณนานิทเทสแหงอารัมมณปจจัย จบ
[๔] อธิปติปจจัย ธรรมที่ชว ยอุปการะโดยความเปนอธิบดี
กลาวคือ
๑. อธิบดี คือ ฉันทะ เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับฉันทะ และแกรูปทั้งหลายที่มีฉันทะ และธรรมที่ประกอบกับฉันทะ
นั้น เปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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๒. อธิบดี คือ วิรยิ ะ เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับวิริยะ และแกรูปทั้งหลายที่มีวิรยิ ะ และธรรมที่ประกอบกับวิริยะ
นั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๓. อธิบดี คือ จิต เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
จิต และแกรูปทั้งหลายที่มีจิต และธรรมที่ประกอบกับจิตนั้นเปน
สมุฏฐาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๔. อธิบดี คือ วิมังสา เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
วิมังสา และแกรูปทั้งหลายที่มีวิมังสา และธรรมที่ประกอบกับวิมังสา
นั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๕. ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ เกิดขึ้นเพราะกระทํากรรมใด ๆ
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ธรรมทั้งหลายเหลานั้น ๆ เปนปจจัย
แกธรรมนั้น ๆ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอธิปติปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยในอธิปติปจจัยนิทเทสตอไป. บทวา ฉนฺทาธิปติ
ไดแก อธิบดี คือฉันทะ. คําวา ฉันทาธิปตินั้น เปนชื่อแหงกัตตุกัมยตาฉันทะ. (ฉันทะคือความเปนผูใครเพื่อจะทํา) ที่เกิดขึ้นในเวลาจิตทําฉันทะ
ใหหนัก ใหเปนใหเกิดขึ้น. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
ถามวา เพราะเหตุไรในนิทเทสแหงอธิปติปจจัยนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา อธิบดีเปนปจจัยแกกรรมที่สัมปยุตดวยอธิบดี เหมือน
ในนิทเทสแหงเหตุปจจัย ซึ่งตรัสไววา เหตุเปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
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ดวยเหตุ (แต) ทรงแสดงเทศนาโดยนัยเปนตนวา ฉันทาธิปติเปนปจจัย
แกธรรมที่สมั ปยุตดวยฉันทะ. ตอบวา เพราะอธิบดีไมมีในขณะเดียวกัน
จริงอยู ในนัยกอน เหตุสองหรือสาม เปนเหตุปจจัยในขณะเดียวกันได
เพราะไมละภาวะที่อุปการะ โดยอรรถวา เปนมูลราก. แตอธิบดีเปน
อุปการะ. โดยอรรถวา เปนใหญ และธรรมเปนอันมากจะชื่อวาเปนใหญ
ในขณะเดียวกันหาไดไม เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้น แมเกิดขึ้นคราว
เดียวกัน จะเปนอธิปติปจจัยในขณะเดียวกันยอมไมได เพราะภาวะที่
อธิปติปจจัยไมมีในขณะเดียวกันนั้น. ในนิทเทสแหงอธิปติปจจัยนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงเทศนาดังที่กลาวมาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสหชาตธิปติอยางนี้แลว บัดนี้
เพื่อจะทรงแสดงอารัมมณาธิปติ จึงทรงเริ่มคําวา ย ย ธมฺม ครุ กตฺวา
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น คําวา ย ย ธมฺม คือ ซึ่งธรรมที่เปน
อารมณใด ๆ. สองบทวา ครุ กตฺวา ไดแก ทําใหหนัก คือใหหนักแนน
ใหเปนธรรมชาติที่ควรได ไมควรทอดทิ้ง ไมควรดูหมิ่น ดวยอํานาจการ
เคารพและยําเกรง หรือดวยอํานาจการพอใจ. คําวา เต เต ธมฺมา คือ
ธรรมที่ควรทําใหหนักนั้น ๆ. คําวา เตส เตส คือธรรมทีท่ ําใหหนัก
เหลานั้นๆ. ทวา อธิปติปจฺจเยน คือ เปนปจจัยดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย. พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทานี้.
ก็ชื่อวา อธิบดีนี้ มี ๒ อยาง คือ สหชาตธิปติ และอารัมมณาแหงฉันทะเปนตน. ใน ๔ อยางนั้น และอธิบดีเมื่อวาโดยภูมิมีอยางละ ๔
คือเปนกามาวจรเปนตน. บรรดาอธิบดีที่เปนกามาวจรเปนตนนั้น อธิบดี
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ที่เปนกามาวจรมี ๓ อยาง คือ กุศล อกุศล และกิริยา แตครัน้ ถึงอกุศล
ยอมไมไดวิมังสาธิปติ. อธิบดีที่เปนรูปาวจรและอรูปาวจร มีอยางละสอง
คือ เปนกุศลและกิริยา. อธิบดีที่เปนโลกุตตระมี ๒ อยาง คือ เปนกุศล
และวิบาก แตเมื่อวาโดยชาติ อารัมมณาอธิปติมี ๖ อยาง คือ กุศล อกุศล
วิบาก กิริยา รูป และนิพพาน. ผูศกึ ษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนก
โดยประการตาง ๆ ในอธิการนี้ ดังพรรณนามานี้.
ก็ในสหชาตาธิปตินี้ซึ่งแตกตางกัน ดังพรรณนามาแลวนี้ อธิบดี
กลาวคือ กามาวจรกุศลและกิริยา กอน เปนอธิปติปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตกับตน และรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน ในเวลาที่สหชาตธรรมทํา
อธิบดีอื่นมีฉันทะเปนตน ใหเปนใหญเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่ประกอบดวย
เหตุ ๒ และเหตุ ๓. แมในอธิบดี กลาวคือ รูปาวจรกุศลและกิริยา
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ในอธิการนี้ ไดเฉพาะอธิบดีที่เปนรูปาวจรกุศลและ
กิริยาเทานั้น เพราะวาธรรมเหลานั้นยอมเกิดขึ้นโดยไมพรากจากสหชาตาธิปติ. สวนอธิบดี กลาวคือ อรูปาวจรกุศลและกิริยา เหมือนกับอธิบดี
ที่เปนรูปาวจรในปญจโวการภพ. แตในจตุโวการภพ ยอมเปนอธิปติปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตเทานั้น. อธิบดีที่เปนกามาวจรทั้งหมด ที่เกิดขึ้น
ในจตุโวการภพนั้นก็เหมือนกัน. อธิบดีที่เปนโลกุตตระทั้งฝายกุศลและ
วิบาก ยอมเปนอธิปติปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุต และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
อยางเดียว ในปญจโวการภพ. ในจตุโวการภพ เปนปจจัยเฉพาะแกอรูป
ธรรมเทานั้น.
อกุศลเปนอธิปติปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตโดยแนนอน ในมิจฉัตตนิยตจิต และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในกามภพ.
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อกุศลที่เปนอนิยตธรรม (ใหผลไมแนนอนในลําดับจุติจิต) เปน
อธิปติปจจัยแกธรรมที่สมั ปยุต และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานเหลานั้น ใน
เวลาที่ตนเปนอธิบดี ในกามภพ และรูปภพ. เปนอธิปติปจจัยเฉพาะ
แกอรูปธรรมเทานั้น ในอรูปภพ. นี้เปนนัยในสหชาตาธิปติปจจัยกอน.
สวนในอารัมมณาธิปติปจจัย มีอธิบายดังตอไปนี้
กามาวจรกุศล เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแกธรรมสองหมวดเหลานี้
คือ กามาวจรกุศล และอกุศลที่สหรคตดวยโลภะ. นัยในอารัมมณาธิปติปจจัยที่เปนกุศล แมในรูปาวจร และอรูปาวจร ก็นัยนี้เหมือนกัน.
สวนอารัมมณาธิปติที่เปนโลกุตตรกุศล เปนอารัมมณาธิปติปจจัย
แกกุศลญาณสัมปยุต และกิริยาญาณสัมปยุต ที่เปนกามาวจร.
ก็ชื่อวา อารัมมณาธิปติที่เปนอกุศล พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียก
วา จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ จิตตุปบาทนั้น เปนอารัมมณาธิปติ
ปจจัยเฉพาะแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะเทานั้น.
ฝายอารัมมณาธิปติฝายวิบากที่เปนกามาวจร รูปาวจร และอรูปาวจร เปนอารัมมณาธิปติปจจัยเฉพาะแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะเทานั้น.
อารัมมณาธิปติที่เปนโลกุตตรวิบาก เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแก
มหากุศลญาณสัมปยุต และมหากิริยาญาณสัมปยุตเทานั้น.
ก็เมื่อวาโดยประเภทที่เปนกามาวจร เปนตน อารัมมณาธิปติที่
เปนกิริยาทั้ง ๓ เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแกอกุศลที่สหรคตดวยโลภะ
เทานั้น. อารัมมณาธิปติที่เปนรูปขันธ กลาวคือรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔
เปนอารัมมณาธิปติปจจัยแก กุศลทีส่ หรคตดวยโลภะเทานั้น. นิพพานเปน
อารัมมณาธิปติปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานั้นคือ มหากุศลญาณสัมปยุต
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มหากิริยาสัมปยุต อันเปนกามาวจร โลกุตตรกุศล และโลกุตตรวิบาก. ผูศกึ ษาพึงทราบวินิจฉัย โดยปจจยุบบันในอารัมณาธิปติปจจัยนี้
อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงอธิปติปจจัย จบ
[๕] อนันตรปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความติดตอกัน
ไมมีระหวางคั่น กลาวคือ
๑. จักขุวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๒. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุ เปน
ปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๓. โสตวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๔. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
มโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๕. ฆานวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกับฆาน-
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วิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๖. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั่น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. ชิวหาวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหา
วิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๘. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๙. กายวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกาย
วิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๐. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
มโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๑. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๒. กุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากต.
ธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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๑๓. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๔. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๕. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๖. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๗. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศล
ธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
๑๘. ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ เกิดขึ้นในลําดับแหงธรรมทั้งหลายเหลาใด ธรรมทั้งหลายเหลานั้น ๆ เปนปจจัยแกธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอนันตรปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อนันตรปจจัยนิทเทส ตอไป. บทวา
มโนธาตุยา คือ แกวิบากมโนธาตุ. บทวา มโนวิญญาณธาตุยา คือ แก
อเหตุวิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่ทําหนาที่สันตีรณกิจ คือพิจารณาอารมณ.
ก็ตอจากนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงมโนวิญญาณธาตุ ที่ทําหนาที่
โวฏฐัพพนะ ชวนะ ตทารัมมณะ และภวังค พระองคจึงทรงยอเทศนา
โดยแสดงนัยไววา ธาตุเหลานั้น แมจะไมไดตรัสไวก็จริง แตผูศึกษา
พึงทราบไดโดยนัยนี้. แกธาตุเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยอเขา
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ในนัยที่ ๖ มีอาทิวา ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ผูศึกษาพึงทราบวา
พระองคไมตรัสในอธิการนี้อีก.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ปุริมา ปุรมิ า ผูศึกษาพึงทราบธรรม คือกุศลชวนะที่ดับไปโดยไมมีระหวางคั่น ในทวารทั้ง ๖.
สองบทวา ปจฺฉิมาน ปจฺฉิมาน ไดแก ธรรมคือกุศลชวนะ ที่เกิด
ขึ้นติดตอกันไปนั่นเอง.
บทวา กุสลาน ไดแก กุศลจิตชนิดเดียวกัน.
สวนบทวา อพฺยากตาน นี้ ไดแก อัพยากตะ อันเปนอนันตรปจจัยแกกุศลนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจของตทาลัมพนะ
ภวังค และผลสมาบัติที่เกิดขึ้นลําดับแหงกุศล. บทวา อพฺยากตาน ใน
อกุศลมูลกะ ไดแก อัพยากตะ อันเปนตทาลัมพนะ และภวังคเทานั้น.
บทวา อพฺยากตาน ในอัพยากตมูลกะ ไดแกอัพยากตะ อันเปนกิริยา
และวิบาก อันเปนไปดวยอํานาจแหงอาวัชชนะ และชวนะ หรือวาดวย
อํานาจแหงภวังค. นัยนีย้ อมใชไดแมในวิถีจิตที่เปนไปตั้งแตกิริยามโนธาตุ ที่ทําหนาที่โวฏฐัพพนะ จนถึงมโนวิญญาณธาตุทีเดียว.
บทวา กุสลาน ไดแก กุศลชวนะดวงที่หนึ่ง ที่เกิดตอจากโวฏฐัพพนะจิตในปญจทวาร และที่เกิดตอจากอาวัชชนจิตในมโนทวาร. แม
ในบทวา อกุสลาน ก็นัยนี้ เหมือนกัน.
บทวา เยส เยส น เปนเครื่องกําหนดโดยยอ ซึ่งธรรมที่เปน
อนันตรปจจัยทั้งหมด. พรรณนาบาลีในนิทเทสแหงอนันตรปจจัยนี้เทานี้
กอน.
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ก็ชื่อวาอนันตรปจจัยนี้ ผูศึกษาพึงทราบวา ไดแก หมวดแหง
อรูปธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔ เวนนิพพาน. อนันตรปจจัยนั้นจําแนกดวย
สามารถแหงชาติได ๔ ชาติ คือเปนกุศล อกุศล วิบากและกิริยา. ใน
๔ ชาตินั้น อนันตรปจจัยที่เปนกุศลมี ๔ อยาง คือเปนประเภทแหง
กามาวจรเปนตน. อกุศลเปนกามาวจรอยางเดียว. วิบากเปนไปในภูมิ
ทั้ง ๔. สวนอนันตรปจจัยที่เปนกิริยาเปนไปในภูมิ ๓. ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ในอนันตรปจจัยนี้ ดังพรรณนา
มาแลว.
ก็ในอนันตรปจจัย ซึ่งจําแนกไดดังแสดงมาแลว กามาวจรกุศล
เปนอนันตรปจจัยแกกามาวจรกุศล ที่เหมือนกันกับตนเทานั้น สวน
กามาวจรกุศลที่เปนญาณสัมปยุต เปนอนันตรปจจัย แกธรรมสามหมวด
เหลานี้ คือรูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล และโลกุตตรกุศล.
กามาวจรกุศล เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้คือ
กามาวจรวิบาก รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก และโลกุตตรวิบาก.
รูปาวจรกุศล เปนอนันตรปจจัย แกธรรม ๓ หมวดเหลานี้ คือ
รูปาวจรกุศล กามาวจรวิบากญาณสัมปยุต และรูปาวจรวิบาก.
อรูปาวจรกุศล เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้ โดย
ไมแปลกกัน คือวิบาก ทั้งสองเหลานั้น และกุศล และวิบากของตน. ก็ใน
อธิการนี้ เมือ่ วาโดยพิเศษ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล
เปนอนันตรปจจัยแกโลกุตตรวิบาก กลาวคืออนาคามิผล.
โลกุตตรกุศล เปนอนันตรปจจัยเฉพาะแกโลกุตตรวิบากเทานั้น.
๑

๒

๑. คือ กามวิบาก รูปวิบาก. ๒. อรูปกุศล อรูปวิบาก.
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อกุศล เปนอนันตรปจจัยแกอกุศล กุศลวิบาก และอกุศลวิบาก
โดยไมแปลกกัน. ก็เมื่อวาโดยแปลกกันในอธิการนี้ อกุศลทีส่ ัมปยุตดวย
สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้
คือกุศลวิบาก อกุศลวิบาก และรูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก
กามาวจรวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกกามาวจรวิบาก. วิบากญาณสัมปยุต หรือญาณวิปปยุต เปนอนันตรปจัยแกกามาวจรกิริยาอาวัชชนจิต.
อนึ่งในอนันตรปจจัยนี้ มหาวิบากญาณสัมปยุต เปนอนันตรปจจัยแกธรรม หมวดเหลานี้ คือ กามาวจรวิบาก อาวัชชนจิต
และรูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบากที่เกิดขึ้นดวยอํานาจปฏิสนธิ.
รูปาวจรวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้ คือ
ติเหตุกกามาวจรวิบาก รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก และกามาวจรกิริยา
อาวัชชนจิต.
อรูปาวจรวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๓ หมวดเหลานั้น คือ
ติเหตุกกามาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก และกิริยาอาวัชชนจิตที่เปน
กามาวจร.
โลกุตรวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้ คือ
ติเหตุกกามาวจรวิบาก รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก และโลกุตตร
วิบาก.
กามาวจรกิริยา เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๙ หมวดเหลานั้น คือ
กามาวจรกุศล อกุศล วิบากจิตทั้ง ๔ ภูมิ และกิริยาจิตทั้ง ๓ ภูมิ.
รูปาวจรกิริยา เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๓ หมวดเหลานี้ คือ
ติเหตุกกามาวจรวิบาก รูปาวจรวิบาก และรูปาวจรกิริยา.
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อรูปาวจรกิริยา เปนอนันตรปจจัยแกธรรม ๕ หมวดเหลานั้น คือ
ติเหตุกกามาวจรวิบาก รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก โลกุตตรวิบาก
และอรูปาวจรกิริยา. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน
ในอนันตรปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงอนันตรปจจัย จบ
[๖] สมนันตรปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความติดตอ
กันไมมีระหวางคั่นดวย กลาวคือ
๑. จักขุวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๒. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๓. โสตวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๔. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
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๕. ฆานวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๖. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั่น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๗. ชิวหาวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
๘. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
มโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๙. กายวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น เปนปจจัยแกมโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๐. มโนธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุนั้น
เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๑. กุศลธรรมทั้งหลายี่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๒. กุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
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๑๓. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกอกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๔. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๕. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๖. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๗. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๑๘. ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ คือ จิตและเจตสิก เกิด
ขึ้นในลําดับแหงธรรมทัง้ หลายเหลาใด ๆ ธรรมทั้งหลายเหลานั้น ๆ
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายเหลานั้น ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงสมนันตรปจจัย
นิทเทสแหงสมนันตรปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัยนี้เอง. ก็
ปจจัยทั้งสองนี้กวางขวางมาก เพราะฉะนั้น พึงกําหนดถือเอาความพิสดาร
แหงปจจัยทั้งสองนั้น ดวยอํานาจการเกิดขึ้นของจิตทั้งหมด.
วรรณนานิทเทสแหงสมนันตรปจจัย จบ
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[๗] สหชาตปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความเกิดพรอม
กัน กลาวคือ
๑. นามขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย
๒. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย
๓. ในปฏิสนธิขณะ นามและรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวย
อํานาจของสหชาต ปจจัย
๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มี
จิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
๕. มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
๖. รูปธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกอรูปธรรมทั้งหลายในกาล
บางครั้ง ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
๗. รูปธรรมทั้งหลาย ไมเปนปจจัยแกอรูปธรรมทัง้ หลายใน
กาลบางครั้ง ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงสหชาตปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน สหชาตปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา อฺมฺ แปลวา ซึ่งกันและกัน. ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงวา ธรรมเหลานั้น เปนปจจัยและปจจยุบบัน
ในขณะเดียวกัน. บทวา โอกฺกนฺติกฺขเณ คือ ในขณะปฏิสนธิในปญจ-
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โวการภพ. จริงอยู ในขณะนั้นนามและรูปเกิดขึ้นเหมือนกาวลง คือเหมือน
แลนไป ไดแก เหมือนมาจากโลกอื่นแลวเขามาสูโลกนี้ เพราะฉะนั้น
ขณะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสเรียกวา โอกกันติกขณะ (ขณะกาวลง).
ก็ในอธิการนี้ คําวา รูป พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาหทัยวัตถุ
เทานั้น. จริงอยู หทัยวัตถุนั้น ยอมอํานวยประโยชนเพื่อเปนสหชาต
ปจจัยซึ่งกันและกันแกนาม และนามก็อํานวยประโยชนเพื่อเปนสหชาต
ปจจัยซึ่งกันและกันแกหทัยวัตถุนั้น. บทวา จิตฺตเจตสิกา คือ ขันธ ๔
ในปวัตติกาล. ในบทวา สหชาตปจฺจเยน นี้ รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
ยอมไมอํานวยประโยชนเพื่อเปนปจจัยแกจิตและเจตสิก เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา อฺมฺ. อุปาทายรูป ก็ไมอํานวย
ประโยชนเพื่อเปนปจจัยแกมหาภูตรูปเหมือนกัน. คําวา รูปธรรมเปน
ปจจัยแกอรูปธรรม คือหทัยวัตถุ เปนปจจัยแกนามขันธ ๔. สองบทวา
กิฺจิ กาเล คือ ในกาลบางคราว. บทวา สหชาตปจฺจเยน ตรัสหมายถึง
ปฏิสนธิกาล. บทวา น สหชาตปจฺจเยน ตรัสหมายถึงปวัตติกาล.
ก็สหชาตปจจัยนี้ตั้งไวดวยสวน ๖ สวนดังนี้คือ นามขันธ ๔ เปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยเปนตน. ใน ๖ สวนนั้น
๓ สวนตรัสดวยอํานาจการเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน อีก ๓ สวน
ไมไดตรัสดวยอํานาจการเปนสหชาตปจจัยซึ่งกันและกัน.
บรรดาสหชาตปจจัย ๖ สวนนั้น อรูปธรรมเทานั้น เปนทั้งปจจัย
และปจจยุบบันในสวนที่ ๑.
เฉพาะรูปธรรมอยางเดียว เปนทั้งปจจัยและปจจยุบบันในสวน
ที่ ๒.
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นามและรูปเปนปจจัยและปจจยุบบันในสวนที่ ๓.
อรูปเปนปจจัย รูปเปนปจจยุบบันในสวนที่ ๔.
รูปเทานั้นเปนทั้งปจจัยและปจจยุบบันในสวนที่ ๕.
รูปเปนปจจัย อรูปเปนปจจยุบบันในสวนที่ ๖.
พรรณนาบาลีในสหชาตปจจัยนิทเทสเทานี้กอน.
ก็สหชาตปจจัยนี้ จําแนกโดยชาติได ๕ ชาติ คือกุศลชาติ อกุศลชาติ วิบากชาติ กิริยาชาติ และรูปชาติ. ในชาติทั้ง ๕ นั้น กุศล
จัตตามภูมิได ๔ ภูมิ อกุศลไดภูมิเดียว วิบากได ๘ ภูมิ กิริยาได ๓ ภูมิ
รูปไดกามาวจรภูมิภูมิเดียวเทานั้น ฉะนั้น พึงทราบวินิจฉัยในสหชาตปจจัยนี้ โดยการจําแนกเปนประการตาง ๆ เพียงเทานี้.
ก็ในสหชาตปจจัยที่จําแนกแลวนี้ อยางนี้ กุศลแมเปนไปได ภูมิ
เปนสหชาตปจจัย แกธรรมอันสัมปยุตกับตนนั่นเทียว และแกรูปอันมีจิต
เปนสมุฏฐาน. อกุศลก็เชนเดียวกัน. ก็ในสหชาตปจจัยนี้ จิตใดเกิดใน
อรูปภูมิ จิตนั้นเปนสหชาตปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น. กามาวจรวิบาก
รูปาวจรวิบาก เปนสหชาตปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานนั้นเทียว และ
แกธรรมที่สมั ปยุต. ก็ในสหชาตปจจัยนี้ จิตใดใหรูปเกิดไมได จิตนั้น
เปนสหชาตปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตเทานั้น. จิตใดเกิดขึ้นในปฏิสนธิกาล
จิตนั้นเปนสหชาตปจจัยแกกัมมชรูปดวย. อรูปวิบาก เปนสหชาตปจจัย
แกธรรมที่สมั ปยุตเทานั้น.
โลกุตตรวิบาก เปนสหชาตปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุต และรูปที่มีจิต
เปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ. เปนปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น ในจตุโวการภพ. กามาวจรกิรยิ า และ อรูปาวจรกิริยา เปนสหชาตปจจัยแก
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ธรรมที่สัมปยุต และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ. ในจตุโวการภพ เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปธรรมเทานั้น. รูปาวจรกิริยา เปน
สหชาตปจจัยโดยสวนเดียว แกธรรมที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.
สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ ในรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน มหาภูต
รูป ๑ เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย แกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป ๓
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัยแกมหาภูตรูปหนึ่ง มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัย
โดยสหชาตปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทานรูป
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. ในขณะปฏิสนธิของกามาวจรและรูปาวจร
วัตถุรูปเปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. สวนใน
บรรดารูปทีม่ ีอุตุ จิต และอาหารเปนสมุฏฐาน มหาภูตรูปเปนปจจัยซึ่งกัน
และกัน และแกอุปาทายรูปดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. ผูศ ึกษาพึงทราบ
วินิจฉัย แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในสหชาตปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนาแหงสหชาตปจจัยนิทเทส จบ
[๘] อัญญมัญญปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยตามอาศัย
กันและกัน กลาวคือ
๑. นามขันธ ๔ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
๒. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
๓. ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย.
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วรรณนานิทเทสแหงอัญญมัญญปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อัญญมัญญปจจัยนิทเทส ตอไป.
บาลีมาแลวดวยอํานาจสวนสามขางตน แหงสหชาตปจจัยนิทเทส
การพรรณนาบาลีนั้น
เหมือนกับที่กลาวแลวในสหชาตปจจัยนิทเทส
นั้นเอง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมถือเอาอีก.
ก็อัญญมัญญปจจัยนี้ วาดวยอํานาจแหงชาติ จําแนกออกได ๕ ชาติ
คือ กุศล อกุศล วิบาก กิริยา และรูป. ใน ๕ ชาตินั้น กุศลวาโดย
ภูมิมี ๔ อยาง. อธิบายทั้งหมดเหมือนกับสหชาตปจจัยหนหลัง. ผูศึกษา
พึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ในอัญญมัญญปจจัย
นิทเทสนี้ ดังพรรณนามาแลว.
ก็ในอัญญมัญญปจจัยนี้ ที่จําแนกแลวอยางนี้ กุศลที่เปนไปในภูมิ ๔
ทั้งหมด เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. อกุศลก็เหมือนกัน. สวนในวิบาก กามาวจรวิบาก และ รูปาวจรวิบาก เปนอัญญมัญญปจจัยแกวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล เปนอัญญมัญญปจจัยแกสัมปยุตธรรมในปวัตติกาล. อรูปาวจรวิบาก และ โลกุตตรวิบาก
เปนปจจัยแกธรรมที่สมั ปยุตกับตนเทานั้น ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
กิริยาจิตแมทั้งหมดเปนอัญญมัญญปจจัย เฉพาะแกธรรมที่สมั ปยุตเทานั้น
สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ ในรูปที่เกิดจากกรรม มหาภูตรูป ๑
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มหาภูตรูป ๓
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. มหาภูตรูป ๒
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. ในขณะ
ปฏิสนธิของกามาวจร และรูปาวจร วัตถุรูปเปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 62

อํานาจของอัญญมัญญปจจัย. ในบรรดารูปที่มีอุตุ จิต และอาหารเปน
สมุฏฐาน เฉพาะมหาภูตรูปเทานั้นเปนปจจัยแกมหาภูตรูป ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย แมโดยธรรมที่เปน
ปจจยุบบันในอัญญมัญญปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงอัญญมัญญปจจัย จบ
[๙] นิสสยปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยกลาวคือ
๑. ในนามขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
๒. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
๓. ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย
๔. จิตและเจตสิกพรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มี
จิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
๕. มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
๖. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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๗. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกกรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
๘. ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
๙. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
๑๐. กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแกกรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
๑๑. มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป รูป
นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ แกมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลาย
ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงนิสสยปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน นิสสยปจจัยนิทเทส ตอไป.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงนัยแหงสหชาตนิสสยปจจัยดวย
อํานาจแหงสวนที่ ๕ ขางตน แหงสหชาตปจจัยนิทเทสแลว เพื่อจะทรง
แสดงนัยแหงปุเรชาตนิสสยปจจัย ดวยสวนที่ ๖ อีก จึงทรงเริ่มคําวา จกฺขายตน จกฺขุว
ิ ฺาณธาตุยา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น คําวา ย รูป
นิสฺสาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง วัตถุรปู . จริงอยู จิต ๗๕
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เหลานั้น คือมโนธาตุ ๓ มโนวิญญาณธาตุ ๗๒ เวนอรูปวิบาก อาศัย
หทัยวัตถุนั้นเปนไป. พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทานี้.
นิสสยปจจัยวาดวยอํานาจชาติ จําแนกออกเปน ๕ ชาติ โดยเปนกุศล
เปนตน. ใน ๕ อยางนั้น กุศลวาโดยภูมิมี ๔ ภูมิ อกุศลมีภูมิเดียว
เทานั้น วิบากมี ๔ ภูมิ กิริยามี ๓ ภูมิ รูปมีภูมิเดียวเทานั้น. ผูศึกษา
พึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ในนิสสยปจจัยนี้ ดัง
พรรณนามานี้.
ในนิสสยปจจัยซึ่งจําแนกแลวอยางนี้ กุศลที่เปนไปในภูมิ ๔ เปน
ปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย. อกุศลก็เหมือนกัน. ในนิสสยปจจัยนี้ จิตใดเกิด
ขึ้นในอรูปภพ จิตนั้นเปนนิสสยปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น.
กามาวจรวิบาก และ รูปาจรวิบาก เปนนิสสยปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุต และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปวัตติกาล เปนนิสสยปจจัยแก
กัมมชรูปในปฏิสนธิกาล. อรูปาวจรวิบาก เปนนิสสยปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตเทานั้น. โลกุตตรวิบาก เปนนิสสยปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุต และ
รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ เปนนิสสยปจจัยแกอรูปธรรม
เทานั้นในจตุโวการภพ.
กามาวจรกิริยา และ อรูปาวจรกิริยา เปนนิสสยปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุต และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ. เปนปจจัยแก
อรูปธรรมเทานั้นในจตุโวการภพ. รูปาวจรกิริยา เปนนิสสยปจจัย
โดยสวนเดียว แกธรรมที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ.
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สําหรับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ ในรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน
มหาภูตรูป ๑ เปนนิสสยปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ มหาภูตรูป ๓ เปน
นิสสยปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ มหาภูตรูป ๒ เปนนิสสยปจจัยแกมหาภูต
รูป ๒ มหาภูตรูปเปนนิสสยปจจัยแกอุปาทารูป ในปญจโวการภพวัตถุรูปเปนนิสสยปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้ คือแกกุศลในภูมิทั้ง ๔
แกอกุศล แกวิบากในภูมิสามที่เหลือ เวนอรูปวิบาก และทวิปญจวิญญาณจิต และแกกิริยาในภูมิสาม.
อายตนะ ๕ มีจกั ขายตนะเปนตน เปนนิสสยปจจัยแกวิญญาณ ๕
มีจักขุวิญญาณเปนตน พรอมทั้งสัมปยุตตธรรม. สวนในบรรดารูปที่มีอุตุ
จิตและอาหารเปนสมุฏฐาน มหาภูตรูป เปนปจจัยแกมหาภูตรูป และ
เปนปจจัยแกอุปาทารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในนิสสยปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงนิสสยปจจัย จบ
[๑๐] อุปนิสสยปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความเปนที่
อาศัยที่มีกําลังมาก กลาวคือ
๑. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๒. กุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง
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๓. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๔. อกุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๕. อกุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง
๖. อกุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๗. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๘. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๙. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศล
ธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๑๐. แมอุตุและโภชนะ ก็เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๑๑. แม บุคคล ก็เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๑๒. แม เสนาสนะ ก็เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอุปนิสสยปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อุปนิสสยปจจัยนิทเทส ตอไป.
คําวา ปุริมา ปุรมา เกิดกอน ๆ ความวา ยอมไดธรรมที่ดับไป
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โดยลําดับดวยดี ในอนันตรูปนิสสยปจจัย. ธรรมที่เกิดกอนกวา ยอมได
ดวยอํานาจแหงวิถีตางกัน ในอารัมมณูปนิสสยปจจัย และปกตูปนิสสยปจจัย. หมวดสามเหลานั้น (คืออุปนิสสยะทั้งหลาย) ยอมไดในกุศลบท
กับกุศลบท. สวน ธรรมที่ดับไปในลําดับดวยดี ยอมไมไดในอกุศลบท
กับกุศลบท. เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา กุศลเปนปจจัย
แกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง. จริงอยู คํานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงนัยนี้วา กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศล
ธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. คืออารัมมณูปนิสสยปจจัย และ
ปกตูปนิสสยปจจัย.
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยปจจัย ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล
รักษาอุโบสถ ยอมยินดี เพลิดเพลินอยางแรงกลา ครั้นยินดีเพลิดเพลิน
อยางแรงกลาแลว ความกําหนัดยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น, ยอมยินดี
เพลิดเพลินซึ่งกรรมที่เคยประพฤติมากอน ครัน้ ยินดีเพลิดเพลินอยาง
แรงกลาแลว ความกําหนัดยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น, บุคคลออก
จากฌาน ยอมยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นอยางหนัก ครั้นยินดีเพลิดเพลิน
อยางหนัก ราคะยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน ปกตูปนิสสยปจจัย ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ยัง
มานะใหเกิดขึ้น ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิ, อาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา ยังมานะ
ใหเกิดขึ้น ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิ, ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนปจจัย
แกราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย. ธรรมหมวดสามยอมไดในอัพยากตบทกับกุศลบท ใน
อกุศลบทกับอกุศลบทก็เหมือนกัน. แตธรรมที่ดบั ไปโดยไมมีระหวางคั่น
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ดวยดี ยอมไมไดในกุศลบทกับอกุศลบท. เพราะเหตุนั้นเอง พระผูม-ี
พระภาคเจาจึงตรัสวา อกุศลเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง. จริงอยู คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงเฉพาะ
ปกตูปนิสสยปจจัยเทานั้น อันมาแลวในปญหาวาระโดยนัยเปนตนวา
อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ที่เปน
ปกตูปนิสสยปจจัย ไดแก บุคคลอาศัยราคะยอมใหทาน สมาทานศีล
รักษาอุโบสถ ยังฌาน วิปสสนา มรรค อภิญญา สมาบัตใิ หเกิดขึ้น.
เขาไปอาศัยโทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนายอมใหทาน
ฯ ล ฯ ยอมใหสมาบัติเกิดขึ้น. ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความ
ปรารถนาเปนปจจัยแกศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, บุคคลครั้นฆาสัตวแลวยอมใหทานเพื่อลบลางกรรมนั้น.
แตอกุศล ยอมไมเปนอารัมมณูปนิสสยปจจัยแกกุศล. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะความที่แหงกุศลนั้น จะทําอกุศลนั้นใหมีกําลังแรง
กลา แลวใหเปนไปยอมไมได (กุศลจะทําอกุศลใหเปนอธิบดีอารมณไมได).
ในอธิการนี้ผูศึกษาพึงทราบวา อนันตรูปนิสสยปจจัยยอมไมไดเหมือน
แมอารัมมณูปนิสสยปจจัย. ในอัพยากตบทกับอกุศลบท ยอมไมไดเฉพาะ
อารัมมณูปนิสสยปจจัยเทานั้น. เพราะวาอัพยากตธรรมยอมไมทําอกุศลให
เปนอารมณอยางหนัก. ก็เพราะความเปนอนันตรปจจัยยอมมีได ฉะนั้นใน
อธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา เกสฺจิ.
แตอุปนิสสยปจจัยทั้งสาม ยอมไดในนัยสามคือในอัพยากตบทกับอัพยากตบท กุศลบท
กับอัพยากตบท อกุศลบทกับอัพยากตบท. สองบทนี้คือ ปุคฺคโลป
เสนาสนมฺป กลาวคือ บุคคลก็ดี เสนาสนะก็ดี พระผูมีพระภาคเจาตรัส
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ดวยอํานาจปกตูปนิสสยปจจัย. จริงอยู บุคคลและเสนาสนะทั้งสองนี้เปน
ปจจัยที่มีกําลังแกความเปนไปแหงกุศลและอกุศล. ก็แล ความที่บุคคล
และเสนาสนะเปนเปนปจจัยในอธิการนี้ ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจการ
เปนปจจัยโดยออม ๆ. พรรณนาบาลีในอุปนิสสยปจจัยนี้เทานี้กอน.
ก็ชื่อวา อุปนิสสยปจจัย ไดแก ธรรมอันเปนไปในภูมิทั้ง ๔ ทั้ง
หมด พรอมกับบัญญัตบิ างอยาง. แตเมื่อวาโดยวิภาคมี ๓ อยางดวย
อํานาจแหงอารัมมณูปนิสสยปจจัยเปนตน. บรรดาอุปนิสสยปจจัย ๓
อยางนั้น อารัมมณูปนิสสยปจจัย ไมแตกตางจากอารัมมณาธิปติปจจัย
เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงถือเอาโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ตามนัย
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. อนันตรรูปนิสสยปจจัย ไมแตกตางจาก
อนันตรปจจัย แมอนันตรูปนิสสยปจจัยนั้น ผูศึกษาก็พึงถือเอาโดยการ
จําแนกโดยประการตาง ๆ ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังเหมือน
กัน ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันแหงปจจัย
ทั้งสองนั้น ตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว ในอธิปติปจจัยและอนันตรปจจัย
เหลานั้น.
ก็เมื่อวา ดวยอํานาจแหงชาติ ปกตูปนิสสยปจจัยมี ๕ อยาง โดย
จําแนกเปนกุศล อกุศล วิบาก กิริยา และรูป. ก็แลปกตูปนิสสยปจจัย
ที่จําแนกโดยอํานาจแหงชาติ มีกุศลเปนตน วาโดยประเภทแหงธรรม
ที่เกิดในภูมิตาง ๆ แลวมีมากมาย. ผูศ ึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนก
โดยประการตาง ๆ ในอุปนิสสยปจจัยนี้อยางนี้กอน.
ก็ใน ปกตูปนิสสยปจจัย ที่จําแนกได ดังขาพเจากลาวมาแลวนี้
กุศลอันเปนไปในภูมิสาม เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกธรรม ๔ หมวดเหลานี้
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คือแกกุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบาก และกิริยา. โลกุตตรธรรมไมเปน
ปกตูปนิสสยปจจัยแกอกุศลธรรมยางเดียว. แตเปนปจจัยแกอกุศลของ
คนอื่นไดโดยนัยเปนตนวา โลกุตตรธรรม อันอาจารยของขาพเจาใหเกิด
ขึ้นแลว หรือโดยนัยนี้วา โลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้นแกบุคคลใด เพราะยัง
ความริษยาใหเกิดขึ้นในวิโมกขอันยอดเยี่ยมของบุคคลนั้น อกุศลธรรม
เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกขันธอันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งหมด อนึ่ง วิบาก
อันเปนไปในภูมิสามก็เปนปกตูปนิสสยปจจัย แกขันธอันเปนไปในภูมิ
เหมือนกัน. ในโลกุตตรวิบาก ผลเบื้องต่ําสามไมเปนปกตูปนิสสยปจจัย
แกอกุศลเทานั้น. ผลเบื้องสูงคืออรหัตต ผลไมเปนปกตูปนิสสยปจจัย แม
แกกุศล. ก็ตามนัยกอนนั่นเอง โลกุตตธรรมอันเกิดแกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง โลกุตตรวิบากทั้งหมดในสันดานของบุคคลนั้น เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกอรูปขันธมีกุศลเปนตนทั้งหมด. ปกตูปนิสสยะ กลาวคือกิริยาเปน
ปจจัยแกขันธมีอกุศลเปนตน อันเปนไปในภูมิ ๔. ปกตูปนิสสยะคือรูป
ก็เหมือนกัน. แต รูป เองยอมไมไดความเปนอุปนิสปจจัย ตามนัยอัน
มาแลวในมหาปกรณ ชื่อวา ปฏฐานนี้. จะกลาววาไดโดยปริยายที่มาแลว
ในพระสูตรก็ควร. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน
ในอุปนิสสยปจจัยนี้ ดังพรรณนามาแลว.
วรรณนานิทเทสแหงอุปนิสสยปจจัย จบ
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[๑๑] ปุเรชาตปจจัย ธรรมที่ชว ยอุปการะโดยความเกิดกอน
กลาวคือ
๑. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๒. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๓. ฆานายตนะ ก็เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๔. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๕. ฆายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๖. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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๙. สัททายตนะ ก็เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๘. คันธายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๙. รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั่น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๑๑. รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๑๒. มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป รูป
นั้นเห็นปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุ
นั้น ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ
และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย ในกาลบางคราว ไมเปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย ในกาลบางคราว.
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วรรณนานิทเทสแหงปุเรชาตปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน ปุเรชาตปจจัยนิทเทส ตอไป.
ชื่อวา ปุเรชาตะ ในคําวา ปุเรชาตปจฺจโย นี้ เปนปจจัยแก
ธรรมใด ตองเกิดกอนกวาธรรมนั้น คือลวงเลยอุปาทขณะไปถึงฐิติขณะแลว.
คําวา จกฺขฺวายตน เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจ
วัตถุปุเรชาตปจจัย. คําวา รูปายตน เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดวยอํานาจอารัมมณปุเรชาตปจจัย. คําวา กิฺจิ กาล ปุเรชาตปจฺจเยน
(บางคราวเปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย) พระองคตรัสหมายถึง
ปวัตติกาล. คําวา กิฺจิ กาล น ปุเรชาตปจฺจเยน (บางคราวก็ไมเปน
ปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย) ตรัสหมายเอาปฏิสนธิกาล. บาลีนี้มา
แลวดวยอํานาจวัตถุและอารมณในปญจทวารทั้งหมด ไมไดมาดวยอํานาจ
วัตถุในมโนทวาร. แตในปญหาวาระ ไดอารัมมณปุเรชาตปจจัยแมใน
มโนทวารดวย เพราะบาลีมาแลววา พระเสกขะหรือปุถุชน ยอมเห็น
แจงซึ่งจักษุอันเปนอารมณที่เกิดกอน โดยความเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา. สวนในที่นี้ ทรงแสดงเทศนาดวยอํานาจธรรมที่มีสวนเหลือ.
พรรณนาบาลีในปุเรชาตปจจัยนิทเทสเพียงเทานี้.
ก็ปุเรชาตปจจัยนี้ มีแตรูปลวน ๆ. ก็แลรูปนั้น ไดแกรูปรูป ๑๘
เทานั้น (รูปที่แตกสลายเพราะปจจัยที่เปนขาศึก มีเย็น รอน เปนตน )
ที่เลยอุปาทขณะแลวถึงฐิติขณะ. รูปทั้งหมดมี ๒ อยาง คือเปนวัตถุ๑

๑. รูปรูป หมายถึง นิปผันนรูป ๑๘.
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ปุเรชาตปจจัย และอารัมมณปุเรชาตปจจัย. ในสองอยางนั้น รูปนี้คือ
จักขายตนะ ฯ ล ฯ กายายตนะ วัตถุรูป ชื่อวา วัตถุปุเรชาตะ รูปที่
เหลือ ๑๒ ทั้งที่มาและไมไดมาในบาลี คือ สี เสียง กลิ่น รส ธาตุ ๔
อินทรีย ๓ (คือ ภาวรูป ๒ ชิวิตรูป ๑) กพฬีการาหาร ๑ ชื่อวา
อารัมมณปุเรชาตะ. ผูศกึ ษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการ
ตาง ๆ ในปุเรชาตปจจัยนี้ ดังพรรณนามาแลว
ก็ในปุเรชาตปจจัยซึ่งจําแนกไดดังที่ขาพเจาแสดงมาแลวนี้ จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณจิต ๒ ดวง ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
อายตนะ ๔ นอกจากนี้ก็เหมือนกัน คือเปนปุเรชาตปจจัยแกโสตวิญญาณจิต
๒ ดวง เปนตน. วัตถุรูปเปนปุเรชาตปจจัยแกจิตและเจตสิก ทั้งที่เปน
กุศล อกุศล และอัพยากตะ อันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งหมดทีเ่ หลือ เวน
ทวิปญจวิญญาณจิต และอรูปวิบาก ๔ ก็อารมณ ๕ มีรูปเปนตน เปน
ปุเรชาตปจจัยโดยสวนเดียว แกทวิปญจวิญญาณจิตดวย และแกมโนธาตุ
๓ ดวย. ก็รปู รูปทั้ง ๑๘ อยางนั้น เปนปุเรชาตปจจัยแกธรรม ๖ หมวด
เหลานี้ คือ กามาวจรกุศล อภิญญากุศลที่เกิดจากรูปาวจร อกุศล กามาวจรวิบากที่เกิดขึ้นโดยเปนตทารัมมณะ กามาวจรกิริยา และอภิญญากิริยา
ที่เกิดจากรูปาวจร. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน
ในปุเรชาตปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงปุเรชาตปจจัย จบ
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[๑๒] ปจฉาชาตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิด
ภายหลัง กลาวคือ
จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิด
กอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงปจฉาชาตปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน ปจฉาชาตปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา ปจฺฉาชาตา ความวา ธรรมที่เกิดภายหลังจะเปนปจจัยแก
กายใด จะตองเกิดขึ้น ในเมื่อกายนั้นเกิดขึ้นแลวตั้งอยู. บทวา ปุเรชาตสฺส คือ เปนปจจัยแกธรรมที่เกิดกอนกวา อุปาทขณะของปจจัยธรรม
เหลานั้นลวงเลยขณะเกิดไปถึงขณะตั้งอยู. สองบทวา อิมสฺส กายสฺส
คือ เปนปจจัยแกกายนี้ กลาวคือมหาภูตรูปและอุปาทายรูป ที่เกิดจาก
สมุฏฐาน ๔ และสมุฏฐาน ๓. ก็ในขอนี้ คําวา กายที่เกิดจากสมุฏฐาน ๓
ผูศึกษาพึงทราบกายแหงพรหมปาริสัชชา เปนตน เพราะไมมีอาหารเปน
สมุฏฐาน. นีเ้ ปนการอธิบายบาลีในอธิการนี้.
ก็ชื่อวา ปจฉาชาตปจจัย นี้ วาโดยสังเขป ไดแก อรูปขันธใน ๔
ภูมิที่เหลือ เวนอรูปวิบาก. ปจฉาชาตปจจัยนั้น วาดวยอํานาจแหงชาติ
มี ๔ ชาติ โดยแจกเปนกุศล อกุศล วิบาก และกิริยา. ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ในปจฉาชาตปจจัยนี้ ดังแสดง
มาแลว.
ในปจฉาชาตปจจัยที่จําแนกได ดังขาพเจาไดแสดงมาแลวนี้ กุศล
ที่เกิดขึ้นในภูมิ ๔ และอกุศลในปญจโวการภพ เปนปจฉาชาตปจจัยแก
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รูปกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และสมุฏฐาน ๓ อันลวงเลยอุปาทขณะ มาถึง
ฐิติขณะ. แมในฝายวิบาก กามาวจรวิบาก และรูปาวจรวิบากที่เหลือ
เวนวิบากที่ทําหนาที่ปฏิสนธิ เปนปจฉาชาตปจจัยโดยสวนเดียวแกรูปที่มี
สมุฏฐาน ๔ และสมุฏฐาน ๓ นั้นเอง. แมโลกุตตรวิบากที่เกิดขึ้นใน
ปญจโวการภพ ก็เปนปจฉาชาตปจจัยแกรูปกายนั้นเหมือนกัน. กิริยาจิต
ที่เปนไปในภูมิ ๓ เฉพาะที่เกิดขึ้นในปญจโวการภพเทานั้น เปนปจฉาชาตปจจัยแกกาย มีประการดังกลาวแลว. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดย
ธรรมที่เปนปจจัยยุบบันในปจฉาชาตปจจัยนี้ ดังพรรณนามาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงปจฉาชาตปจจัย จบ
[๑๓] อาเสวนปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความเสพบอยๆ
กลาวคือ
๑. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
๒. อกุศลธรรมทัง้ หลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
๓. กิริยาพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
กิริยาพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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วรรณนานิทเทสแหงอาเสวนปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อาเสวนปจจัยนิทเทส ตอไป.
ในนัยทั้งหมดวา ปุริมา ปุรมิ า ผูศึกษาพึงทราบวา ไดแก ธรรม
ที่ดับไปโดยลําดับดวยดี.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรง
ทํานิทเทสพรอมกัน ธรรมที่มีชาติแตกตางกัน โดยนัยเปนตน วากุศลธรรม
ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เกิดหลัง ๆ เหมือนในอนันตรปจจัยเลา.
ตอบวา เพราะธรรมทั้งหลายไมสามารถใหธรรมเหลาอื่น ถือเอา
คติของตนได. จริงอยู ธรรมที่มีชาติแตกตางกัน โดยนัยเปนตนวา กุศลธรรม
แตกตางกัน สําเร็จความเปนธรรมคลองแคลว และมีกําลังดวยคุณ คือ
อาเสวนะ ยอมไมอาจใหธรรมเหลานั้นถือเอาคติของตน กลาวคือ ความ
เปนกุศลเปนตนได. เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทํานิทเทสพรอมกับธรรมที่มีชาติตางกันเหลานั้น ทรงทํานิทเทส
รวมกับธรรมที่มีชาติเหมือนกัน กับธรรมที่สามารถใหธรรมอื่นถือเอาคติ
ของตน กลาวคือ ความเปนกุศลเปนตน ที่พิเศษออกไปโดยภาวะที่มี
กําลังมากกวา คลองแคลวกวา เพราะอาเสวนะ กลาวคือการสั่งสม
เอาไว.
ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรจึงไมทรงถือเอาวิปากาพยากตะดวยเลา.
ตอบวา เพราะไมมีอาเสวนะ.
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จริงอยู วิบากคือภาวะที่สุกงอม ดวยอํานาจแหงกรรม เปน
สภาพที่ถูกกรรมทําใหแปรปรวนไป ยอมเปนไปอยางไรความพยายาม
(ในการใหผล) และขาดกําลัง วิบากนั้น จึงไมสามารถใหวิบากอื่น
ถือเอา คือรับเอาสภาพของตน แลวเกิดขึ้นดวยคุณ คืออาเสวนะได
ทั้งวิบากถูกกําลังกรรมซัดไป ยอมเกิดขึ้นประหนึ่งวาตกไป เพราะเหตุ
นั้นในวิบากทั้งหมดจึงไมมีอาเสวนะ เพราะขอทีว่ ิบากไมมีอาเสวนะ
ดังกลาวมาแลว พระผูมพี ระภาคเจาจึงไมทรงถือเอา (ในอธิการแหง
อาเสวนปจจัยนี้).
ก็วิบากนี้ แมจะเกิดในลําดับแหงกุศล อกุศล และกิริยา ก็ยอม
ไมไดรับคุณ คืออาเสวนะ เพราะมีความเปนไปเนื่องดวยกรรม เพราะฉะนั้น ธรรมมีกุศลเปนตน จึงไมเปนอาเสวนปจจัย แกวิบากนัน้ . อีกอยาง
หนึ่ง ที่กุศลเปนตนเหลานี้ ไมเปนอาเสวนปจจัยแกวิบาก เพราะมีชาติ
ตางกันก็ได. ก็เมื่อวาโดยภูมิ หรืออารมณแลว ธรรมทั้งหลายชื่อวามี
ชาติตางกันยอมไมมี. เพราะฉะนั้น กามาวจรกุศลและกิริยา จึงเปน
อาเสวนปจจัยแกมหัคคตกุศล และมหัคคตกิริยา และอนุโลมกุศล ซึ่งมี
สังขารเปนอารมณ และแกโคตรภูกุศลที่มีนิพพานเปนอารมณได พรรณนา
บาลีในนิทเทสแหงอาเสวนปจจัยเทานี้กอน.
ก็อาเสวนปจจัยนี้ โดยชาติมี ๓ เทานั้น คือ กุศล อกุศล กิริยาพยากตะ. ใน ๓ อยางนั้น กุศลวาโดยภูมิมี ๓ ภูมิ คือกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร. อกุศลเปนกามาวจรเทานั้น. กิริยาพยากตะมี ๓ ภูมิ
คือกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร. ชื่อวา อาเสวนปจจัยที่เปนโลกุตตระ
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ยอมไมมี. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกโดยประการตาง ๆ ใน
อาเสวนปจจัยนี้ดังกลาวมาแลว.
ก็ในอาเสวนปจจัย ที่จําแนกไดดังกลาวมานี้ กามาวจรกุศลเปน
อาเสวนปจจัยแกกามาวจรกุศลที่เกิดในลําดับแหงตน. ในอาเสวนปจจัย
กามาวจรกุศลที่เปนญาณสัมปยุต เปนอาเสวนปจจัยแกหมวดธรรม
เหลานี้ คือรูปาวจรกุศีล อรูปาวจรกุศล โลกุตตรกุศล ซึ่งมีเวทนาเหมือน
กันกับตน. สวนรูปาวจรกุศลเปนอาเสวนปจจัยเฉพาะแกรูปาวจรกุศล
เทานั้น. อรูปาวจรกุศลเปนอาเสวนปจจัยแกอรูปาวจรกุศลเทานั้น.
อกุศลเปนอาเสวนปจจัยแกอกุศลเทานั้นเหมือนกัน.
ฝายกิริยาธรรม กลาวคือกามาวจรกิริยา เปนอาเสวนปจจัยแก
กามาวจรกิริยากอน. ธรรมกลาวคือกามาวจรกิริยาใด เปนญาณสัมปยุต
ธรรมนั้นเปนอาเสวนปจจัยแกหมวดธรรมเหลานี้คือ รูปาวจรกิริยา อรูปาวจรกิริยาที่มีเวทนาเหมือนกับตน. รูปาวจรกิรยิ าเปนอาเสวนปจจัยแก
รูปาวจรกิริยาเทานั้น. อรูปาวจรกิริยาเปนอาเสวนปจจัยแกอรูปาวจรกิริยาเทานั้น. สวนวิบากจะเปนอาเสวนปจจัยแกธรรมอยางหนึ่ง หรือ
ธรรมอะไรจะเปนอาเสวนปจจัยแกวิบากยอมไมมี ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย
แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอาเสวนปจจัยนี้ ดังกลาวมาฉะนี้.
วรรณนานิทเทสแหงอาสเสวนปจจัย จบ
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[๑๔] กัมมปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการโดยความปรุงแตงเพื่อ
ใหกิจตาง ๆ สําเร็จลง กลาวคือ
๑. กุศลธรรมและอกุศลกรรม ก็เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
๒. สภาวธรรมคือเจตนาทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย
ที่ประกอบกับเจตนา และแกรูปทั้งหลายที่มีเจตนา และธรรมทั้งหลาย
ที่ประกอบกับเจตนานั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงกัมมปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยใน กัมมปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา กมฺม ไดแก เจตนาธรรม. สองบทวา กฏตฺตา จ รูปาน
แปลวา รูปที่เกิดขึ้นเพราะถูกกรรมทํา (กรรมสราง). บทวา กมฺมปจฺจเยน
ความวา ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย ที่สามารถใหผลของตน
เกิดขึ้นไดในที่สุดแหงโกฏิกัป มิใชนอ ย.
จริงอยู กุศลกรรมและอกุศลกรรม ยอมไมใหผลในขณะที่ตน
เปนไป ถาจะพึงใหผล (ในขณะนั้น) ไซร คนทํากุศลกรรมที่เปน
เหตุใหเขาถึงเทวโลกอันใดไว ก็จะพึงกลายเปนเทวดาในขณะนั้น
ทีเดียว ดวยอานุภาพแหงกรรมนั้น.
ก็กรรมนั้นที่บุคคลทําไวในขณะใด แมจะไมมีอยูในขณะอื่น
จากนั้น ยอมยังผลใหเกิดขึ้นในกาลที่บุคคลพึงเขาถึงปจจุบัน หรือตอ
จากนั้น ในเมื่อมีการประกอบพรอมแหงปจจัยที่เหลือ เพราะเปน
สภาพที่กรรมทําไวเสร็จแลว เปรียบเหมือนการหัดทําศิลปะครั้งแรก
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แมจะสิ้นสุดไปแลว ก็ใหเกิดการทําศิลปะครั้งหลัง ๆ ในกาลอื่นได เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา นานากขณิกกัมมปจจัย.
สองบทวา เจตนาสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ความวา เจตนาอยางใด
อยางหนึ่ง เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน. ดวยบทวา ต สมุฏานาน นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอากัมมชรูปในปฏิสนธิขณะดวย.
คําวา กมฺมปจฺจเยน นี้ ตรัสหมายถึงเจตนาที่เกิดพรอมกัน. จริงอยู
บรรดาธรรมมีกุศลธรรมเปนตน เจตนาอยางใดอยางหนึ่งชวยอุปการะ
แกธรรมที่เหลือโดยความเปนกิริยา กลาวคือ ความพยายามแหงจิต เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสเรียกวา สหชาตกัมมปจจัย. พรรณนา
บาลีในกัมมปจจัยนี้เทานี้กอน.
ก็กัมมปจจัยนี้ โดยอรรถไดแก เจตนาที่เปนไปในภูมิ ๔ เจตนานั้น
วาโดยประเภทแหงชาติ จําแนกออกเปน ๔ ชาติ คือกุศล อกุศล วิบาก
และกิริยา. ใน ๔ ชาตินั้น กุศลวาโดยภูมิมี ๔ ภูมิ ดวยอํานาจกามาวจรภูมิเปนตน. อกุศลมี ๑ ภูมิเทานั้น วิบากมี ๔ ภูมิ กิริยามี ๓ ภูมิ.
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ในกัมมปจจัย
ดังกลาวมาแลว.
ก็ใน กัมมปจจัย มีจําแนกไดดังกลาวมาแลว กามาวจรกุศลเจตนา
ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุตกับตน และรูปที่มีจิตเปน
สมุฏฐาน ในปญจโวการภพ, ในจตุโวการภพ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต
กับตนอยางเดียวเทานั้น ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.
สวนเจตนาที่เกิดขึ้นแลวดับไป เปนปจจัยแกวิบากขันธของตน
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และกัมมชรูปโดยนานากขณิกกัมมปจจัย. ก็แลเจตนานั้นเปนปจจัยเฉพาะ
ในปญจโวการภพเทานั้น หาเปนในภพอื่นไม.
รูปาวจรกุศลเจตนาที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
กับตน และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย
โดยสวนเดียว. แต รูปาวจรกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแลวดับไป เปนปจจัย
แกวิบากของตนและกัมมชรูป ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย.
อรูปาวจรกุศลเจตนา และ โลกุตตรกุศลเจตนาที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน และแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ, ในจตุโวการภพ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตนอยางเดียว
ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.
และเจตนาทั้งสองนั้นที่เกิดขึ้นแลวดับไป เปนปจจัยแกวิบากขันธ
ของตน ๆ ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย. อกุศลเจตนาที่เกิด
พรอมกัน เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตน และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน
ในปญจโวการภพ, ในจตุโวการภพ เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปขันธเทานั้น
ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.
อกุศลเจตนานั้นที่เกิดขึ้นแลวดับไป เปนปจจัยแกวิบากขันธและ
กัมมชรูป ดวยอํานาจของนานากขณิกกัมมปจจัย.
วิบากเจตนาฝายกามาวจรและรูปาวจร เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
กับตน และเปนปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล แกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.
อรูปาวจรวิบากเจตนา เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตนอยาง
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เดียว ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย. โลกุตตรวิบากเจตนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สมั ปยุตกับตน และรูปที่มจี ิตเปนสมุฏฐาน ในปญจโวการภพ,
ในจตุโวการภพ เปนปจจัยแกอรูปธรรมเทานั้น ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย.
กิริยาเจตนา ที่เกิดในภูมิทั้งสาม เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
และจิตตชรูป ในปญจโวการภพ ดวยอํานาจของสหชาตกัมมปจจัย. ก็กิรยิ า
เจตนาที่เกิดในอรูปภพ เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปธรรมเทานั้น ดวยอํานาจ
ของสหชาตกัมมปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในกัมมปจจัยนี้ ดังกลาวมาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงกัมมปจจัย จบ
[๑๕] วิปากปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนวิบาก
คือถึงความสุก และหมดกําลังลง กลาวคือ นามขันธ ๔ ที่เปนวิบาก
เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงวิปากปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน วิปากปจจัยนิทเทส ตอไป.
เพราะรูปแมจะเกิดจากกรรม ก็ไมชื่อวาวิบาก ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา วิปากา แลวตรัสวา จตฺตาโร ขนฺธา ในพระบาลีวา
วิปากา จตฺตาโร ขนฺธา. บาลีนี้มาดวยอํานาจวิปากปจจัยแหงอรูปธรรม
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เทานั้น ดวยประการฉะนี้. แตในปญหาวาระ ยอมไดวิปากปจจัยแมแก
จิตตชรูปและกัมมชรูปดวย เพราะพระมาลีมาแลววา ขันธ ๑ ที่เปน
วิปากาพยากตะ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และรูปทีจ่ ิตเปนสมุฏฐาน ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย. ขันธที่ ๑ ที่เปนวิปากาพยากตะ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกัมมชรูปในขณะปฏิสนธิ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. แต
ในอธิการนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเทศนาดวยอํานาจธรรมที่มีสวน
เหลือ. พรรณนาบาลีในวิปากปจจัยนี้เพียงเทานี้.
ก็วิปากปจจัยนี้ เพราะเปนวิบากธรรม วาโดยชาติมีเพียงชาติเดียว
(คือวิปากชาติ) โดยประเภทแหงภูมิจําแนกได ๔ ภูมิ ดวยอํานาจกามาวจรภูมิเปนตน. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตางๆ
ในวิปากปจจัยนี้ ดังกลาวมาแลวนี้.
ก็ในวิปากปจจัยที่จําแนกไดดังอธิบายมาแลว กามาวจรวิบากและ
รูปาวจรวิบาก เปนวิปากปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตน และเปนวิปากปจจัย
แกจิตตชรูปในปวัตติกาล เปนวิปากปจจัยแกกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล.
อรูปาวจรวิบาก เปนวิปากปจจัยเฉพาะแกธรรมทีส่ ัมปยุตเทานั้น. โลกุตตรวิบากเปนปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุตและจิตตชรูป ในปญจโวการภพ. เปน
ปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สมั ปยุตเทานั้น ในจตุโวการภพ. ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในวิปากปจจัยนี้ อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงวิปากปจจัย จบ
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[๑๖] อาหารปจจัย ธรรมที่ชว ยอุปการะโดยความเปนผูนํามา
กลาวคือ
๑. อาหารคือคําขาว เปนปจจัยแกธรรมนี้ ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
๒. นามอาหาร เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับนามอาหาร และแกรูปทั้งหลายที่มีนามอาหารนั้นเห็นสมุฏฐาน ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอาหารปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อาหารปจจัยนิทเทส ตอไป.
โอชาในรูปที่เกิดในสันตติ ๔ ชื่อวา อาหาร ในคําวา กพฬีกาโร
อาหาโร. ก็เพราะอาหารนั้น บุคคลทําใหเปนคําแลว กลืนกินเขาไปเทานั้น
จึงทํากิจแหงอาหารได ที่อยูภายนอกหาทํากิจแหงอาหารไม ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา อาหาโร ตรัสวา กพฬีกาโร อาหาโร.
อีกอยางหนึ่ง คําวา กพฬีกาโร นี้ สักวาเปนชื่อแหงอาหารนั้น เพราะ
เปนวัตถุที่บุคคลพึงทําใหเปนคํา ๆ แลวกลืนกิน. อาหารคือ ผัสสะ เจตนา
และวิญญาณ ชื่อวา นามอาหาร. รูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงถือเอาแลวในคํานี้วา ตสมุฏานาน. สมจริงดังที่พระองค
ตรัสไวในปญหาวาระวา ในขณะปฏิสนธิ อาหารที่เปนวิปากาพยากตะ
เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่เกิดจากกรรม ดวยอํานาจของอาหาร
ปจจัย. พรรณนาบาลีในอาหารปจจัย เพียงเทานี้.
๑

๑. รูปที่เกิดจากสมุฏฐาน ๔ คือ กรรม จิต อุตุ อาหาร.
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ก็อาหารปจจัยนี้โดยยอ ไดแก ธรรม ๔ อยางเทานั้น คือ กพฬีการาหาร ผัสสาหาร เจตนาหาร และวิญญาณหาร. ในอาหารอยาง
นั้น นามอาหาร ๓ ที่เหลือ เวนกพฬีการาหาร วาโดยอํานาจแหงชาติ
จําแนกได ๔ ชาติ โดยเปนกุศล อกุศล วิบาก และกิริยา.
วาดวยประเภทแหงภูมิอีก นามอาหารเหลานี้จําแนกไดมากมาย
หลายอยาง อยางนี้คือ กุศลจําแนกได ๔ ภูมิ อกุศล ๑ ภูมิ วิบาก ๔ ภูมิ
กิริยา ๓ ภูม.ิ สวนกพฬีการาหารโดยชาติเปนอัพยากตะ โดยภูมิเปน
กามาวจรอยางเดียว. ผูศ ึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการ
ตาง ๆ ในอาหารปจจัยนี้ ดังกลาวมาแลว.
ก็ในอาหารปจจัยซึ่งจําแนกไดดังกลาวมาแลวนี้ อาหารที่เปนกุศล
๓ อยาง ทั้ง ๔ ภูมิเปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตกับตน และรูปที่มีจิตเปน
สมุฏฐานในปญจโวการภพ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย อาหารที่เหลือ
เวนรูปาวจรวิญญาณ เปนปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สัมปยุตเทานั้น ใน
อรูปภพดวยอํานาจของอาหารปจจัย. แมในอาหารที่เปนอกุศลก็นัยนี้
เหมือนกัน. อาหารที่เปนวิบากทั้ง ๔ ภูมิ เปนอาหารปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตในที่ทั้งปวง. ก็ในอธิการนี้ กามาวจรวิบาก และรูปาวจรวิบาก
ที่เกิดในปญจโวการภพ เปนอาหารปจจัยแกจิตตชรูปในปวัตติกาล แก
กัมมชรูปในปฏิสนธิกาล. อาหารที่เปนโลกุตตรวิบากเปนอาหารปจจัยแก
จิตตชรูปอยางเดียว. อาหารที่เกิดในอรูปภพยอมไมเปนปจจัยแกรูป. อาหาร
ที่เปนกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เปนอาหารปจจัยแกธรรมที่สมั ปยุต และจิตตชรูปใน
ปญจโวการภพ. อาหารที่เปนกามาวจรและอรูปาวจร เปนอาหารปจจัย
แกธรรมที่สมั ปยุตเทานั้น ในอรูปภพ. กวฬีการาหารที่เกิดขึ้นในสันตติ ๔
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมแปลกกันวา เปนปจจัยแกกายนี้ แมก็
จริง แตเมื่อวาโดยแปลกกัน ในอธิการนี้ กวฬีการาหารนี้ เปนผูใหเกิด
รูปที่มีอาหารเปนสมุฏฐานดวยชนกสัตติ และตามรักษารูปที่มีอาหารเปน
สมุฏฐานดวยอนุปาลกสัตติ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. อธิบายวา
เปนปจจัยแกสันตติรูปอันมีสมุฏฐาน ๓ ที่เหลือ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย เพราะเลี้ยงรูปไว. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมดวยธรรมที่เปน
ปจจยุบบันในอาหารปจจัยนี้ ดังพรรณนามาแลว.
วรรณนานิทเทสแหงอาหารปจจัย จบ
[๑๗] อินทริยปจจัย ธรรมทีช่ วยอุปการะโดยความเปนใหญ
กลาวคือ
๑. จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
๒. โสตินทรีย เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
๓. ฆานินทรีย เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
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๔. ชิวหินทรีย เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
๕. กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
๖. รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย
๗. นามอินทรีย เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับนาม
อินทรีย และแกรูปทั้งหลายที่มีนามอินทรีย และธรรมที่ประกอบกับ
นามอินทรียน ั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอินทริยปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อินทริยปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา จกฺขุนฺทฺริย แปลวา อินทรียคือจักษุ. บทวา อินทฺ ฺริยปจฺจเยน ความวา จักขุนทรียเปนตนนั้น ตัวเองเกิดกอนแลวเปนปจจัย
แกอรูปธรรม ตั้งแตเกิดไปจนถึงดับ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. แม
ในอินทรียเปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. แม อรูปชีวิตินทรีย พระผูม-ี
พระภาคเจาก็ทรงสงเคราะหเขาในคํานี้วา อินทรียที่ไมมีรูป. ในคําวา
ตสมุฏานาน นี้ ทรงสงเคราะหแมกัมมชรูปโดยที่กลาวแลวในหน
หลัง. สมจริงดังที่พระองคตรัสไวในปญหาวาระดังนี้วา อินทรียที่เปน
วิปากกาพยากตะ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต และกัมมชรูป ในขณะ
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ปฏิสนธิ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. พรรณนาบาลีในนิทเทสแหง
อินทริยปจจัยนี้เพียงเทานี้.
ก็ อินทริยปจจัย นี้ คืออินทรีย ๒๐ ถวนเวนอิตถินทรียและ
ปุริสินทรีย.
จริงอยู อิตถินทรีย และปุริสนิ ทรีย เปนกําเนิดแหงเพศหญิง
และเพศชาย แมก็จริง แตในกาลที่เปนกลละเปนตน แมเมื่อ
อิตถินทรียและปุริสินทรียเหลานั้นจะมีอยู ก็ยังไมสําเร็จความเปน
อินทริยปจจัยแกเพศหญิงและเพศชายเหลานั้น เพราะเพศชายและ
เพศหญิงยังไมมี ทั้งไมเปนอินทริยปจจัยแกธรรมเหลาอื่นดวย.
จริงอยู ธรรมที่เปนอินทริยปจจัย จะชื่อวาไมสําเร็จความเปนอินทริยปจจัยแกธรรมที่ไมแยกกัน ในขณะที่ตนมีอยูยอมไมมี เพราะฉะนั้น
อิตถินทรียและปุริสินทรียเหลานั้น จึงไมเปนอินทริยปจจัย.
ก็อิตถินทรียและปุริสินทรีย เหลานี้เปนพืชแหงเพศหญิงและ
เพศชายเหลาใด โดยบรรยายที่มาในพระสูตร อิตถินทรียและปุริสินทรียเหลานั้น นับวาเปนปกตูปนิสสยปจจัย แกเพศหญิงและเพศ
ชายเหลานั้นดวย.
อินทริยปจจัย ผูศึกษาพึงทราบวา ไดแก อินทรีย ๒๐ ถวน
อินทริยปจจัยนั่น โดยชาติจําแนกออกเปน ๕ ชาติ คือกุศล อกุศล วิบาก
กิริยาและรูป. ใน ๕ ชาตินั้น กุศลวาดวยอํานาจแหงภูมิมี ๔ ภูมิ อกุศล
เปนกามาวจรอยางเดียว วิบากมี ๔ ภูมิ กิริยามี ๓ ภูมิ รูปเปนกามาวจร
ภูมิเทานั้น ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ใน
อินทริยปจจัยนี้ อยางนี้กอน.
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ก็ในอินทริยปจจัยซึ่งจําแนกแลวอยางนี้ ปจจัยคืออินทรียที่เปน
กุศลทั้ง ๔ ภูมิ เปนปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุต และแกรูปที่มจี ิตเปนสมุฏฐานในปญจโวการภพ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. อินทรียท ี่เปนอกุศล
เหมือนกัน. กุศลและอกุศลที่เหลือเวนรูปาวจรกุศล เปนปจจัยเฉพาะ
แกธรรมที่สมั ปยุตในอรูปภพ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
อินทริยที่เปนวิบากทั้ง ๔ ภูมิ เปนอินทริยปจจัย แกธรรมที่สัมปยุต
โดยสวนเดียว. ก็บรรดาอินทรียที่เปนวิบากเหลานี้ อินทรียท ี่เปนกามาวจรวิบาก และรูปาวจรวิบาก เมื่อเกิดในปญจโวการภพ เปนปจจัยแก
จิตตชรูปในปวัตติกาล และกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย. อินทรียท ี่เปนโลกุตตรวิบาก เปนปจจัยแกจิตตชรูปอยาง
เดียว. อินทรียที่เปนโลกุตตรวิบาก ซึ่งเกิดขึ้นในอรูปภพ ยอมไมเปน
ปจจัยแกรูป.
อินทรียที่เปนกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เปนอินทริยปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
และจิตตชรูปในปญจโวการภพ. สวนอินทรียที่เปนกามาวจรกิริยา และ
อรูปาวจรกิริยา ยอมสําเร็จความเปนอินทริยปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สัมปยุต
เทานั้น ในอรูปภพ.
ในรูปอินทรียทั้ง ๖ มีจักขุนทรียเปนตน จักขุนทรียเปนปจจัยแก
จักขุวิญญาณจิต ๒ พรอมทั้งธรรมที่สัมปยุตในฝายกุศลวิบากและอกุศล
วิบาก ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. โสตินทรียเปนตน ก็เปนอินทริยปจจัยแกโสตวิญญาณเปนตน อยางนั้นเหมือนกัน.
รูปชีวติ ินทรียเปนปจจัยแกรูปที่เกิดรวมกับตนในฐิติขณะ ดวย
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อํานาจของอินทริยปจจัย. ความเปนสหชาตปจจัย ยอมไมมแี กรูปชีวิตินทรียนั้น.
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอินทริยปจจัย
อยางนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงอินทริยปจจัย จบ
[๑๘] ฌานปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูเพง
อารมณ กลาวคือ องคฌานทั้งหลายเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย
ประกอบกับฌาน และแกรูปทั้งหลายที่มีฌานและธรรมที่ประกอบกับ
ฌานนั้นเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงฌานปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน ฌานปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา ฌานงฺคานิ ไดแก องคฌาน ๗ กลาวคือ วิตก วิจาร
ปติ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา และจิตเตกัคคตา ที่เกิดขึ้นในจิต
ที่เหลือ เวนทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐. ก็เพราะหมวดแหงวิญญาณ ๕
เปนเพียงการตกไป (แหงจิตในอารมณ) อุเบกขา สุข และทุกขแมจะ
มีอยูในจิตเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงยกขึ้นวาเปนองคฌาน
เพราะไมมีการเขาไปเพงอารมณ. ก็บรรดาองคฌานเหลานั้น องคฌาน
แมในอเหตุกจิตที่เหลือ พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงยกขึ้น (วาเปนฌาน-
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ปจจัย) เหมือนกัน เพราะถูกตัดขาดไปแลว แตในการประมวลธรรมใน
อธิการนี้ ทรงยกขึ้นไวดวย.
แมในบทวา ต สมุฏานาน นี้ ผูศึกษาพึงทราบวา พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงสงเคราะหเอากัมมชรูป. สมจริงดังที่พระองคตรัสไวใน
ปญหาวาระวา " ในปฏิสนธิขณะ องคฌานที่เปนวิปากาพยากตะ เปน
ปจจัยแกขันธที่สัมปยุต และกัมมชรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย."
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทานี้.
ก็ฌานปจจัยนี้คือองคฌาน ๗ จําแนกโดยประเภทแหงชาติมี ๔ ชาติ
คือ กุศล อกุศล วิบาก และกิริยา. วาดวยอํานาจแหงภูมิอีกครั้ง จําแนก
ได ๑๒ ภูมิ คือกุศล ๔ อกุศล ๑ วิบาก ๔ กิริยา ๓. ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ในฌานปจจัยนี้ ดังกลาวมา
แลว.
ในฌานปจจัยที่จําแนกออกอยางนี้ องคฌานที่เปนกุศลทั้ง ๔ ภูมิ
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต และจิตตชรูปในปญจโวการภพ ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย. องคฌานที่เหลือเวนที่เปนรูปาวจร เปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตเทานั้นในอรูปภพ ดวยอํานาจของฌานปจจัย. แมในอกุศลเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน. องคฌานที่เปนกามาวจรวิบาก และ รูปาวจรวิบาก
เปนฌานปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุต และจิตตชรูปในปวัตติกาล. เปนฌานปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต และกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล. องคฌานที่เปน
อรูปวิบาก เปนฌานปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สัมปยุตเทานั้น (ในอรูปภพ)
และโลกุตตรวิบากที่เกิดในอรูปภพก็เหมือนกัน. แตในปญจโวการภพ
องคฌานที่เปนโลกุตตรวิบากนั้น เปนปจจัยแกจิตตชรูปดวยอํานาจของ
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ฌานปจจัย. องคฌานที่เปนกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เปนฌานปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุต และจิตตชรูปในปญจโวการภพ. องคฌานที่เกิดในอรูปภพเปน
ปจจัยเฉพาะแกธรรมที่สมั ปยุตเทานั้น ดวยอํานาจของฌานปจจัย. ผูศึกษา
พึงทราบวินิจฉัย แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในฌานปจจัยนี้ ดังกลาว
มาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงฌานปจจัย จบ
[๑๙] มัคคปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนทาง กลาว
คือ องคมรรคทั้งหลายเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมรรค
และแกรูปทั้งหลายที่มีมรรค และธรรมที่ประกอบกับมรรคเปนสมุฏฐาน
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงมัคคปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในนิทเทสแหง มัคคปจจัย ตอไป.
บทวา มคฺคงฺคานิ ไดแก องคมรรค ๑๒ เหลานี้ คือ ปญญา
วิตก สัมมาวาจา สันมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ วิริยะ สติ สมาธิ
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ ที่เกิดขึ้นใน
จิตที่เหลือ เวนอเหตุกจิตตปบาท. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยกองค
มรรคในอเหตุกจิต (เปนมัคคปจจัย) เพราะความเปนมรรคเปนธรรมเกิด
ภายหลังแหงเหตุ. ทรงสงเคราะหกัมมชรูป ในบทวา ต สมุฏานาน นี้.
สมจริงดังที่พระองคตรัสไวในปญหาวาระวา " องคมรรคทีเ่ ปนวิปากา-
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พยากตะ ในขณะปฏิสนธิ เปนปจจัยแกขันธทสี่ ัมปยุตและกัมมชรูป
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย." พรรณนาบาลีในอธิการนี้เทานี้กอน.
ก็มัคคปจจัยนี้ ไดแกองคมรรค ๑๒ แบงโดยประเภทแหงชาติมี
มีกุศลชาติเปนตน. และกุศลชาติเปนตน จําแนกโดยภูมิได ๑๒ ภูมิ
มีกามาวจรภูมิเปนตน. ผูศ ึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการ
ตาง ๆ ดังกลาวมาแลว.
ก็ในมัคคปจจัยที่จําแนกไดอยางนี้ องคมรรคที่เปนกุศลทั้ง ๔ ภูมิ
เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต และจิตตชรูปในปญจโวการภพ ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย. องคมรรคที่เหลือเวนที่เปนรูปาวจรเปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตในอรูปภพ ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. อธิบายทั้งหมดทานให
พิสดารแลวเหมือนมโนฌานปจจัย. ผูศกึ ษาพึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรม
ที่เปนปจจยุบบันในมัคคปจจัยนี้ ดังกลาวมาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงมัคคปจจัย จบ
[๒๐] สัมปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ประกอบ กลาวคือ นามขันธทั้งหลาย ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน
โดยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงสัมปยุตตปจจัย
บาลีใน สัมปยุตตปจจัยนิทเทส มีเนื้อความกระจางแลว. ก็ชื่อวา
สัมปยุตตปจจัยนี้วาโดยสังเขป ไดแก อรูปขันธทั้งหมด. โดยประเภท
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จําแนกไดหลายอยางคือ โดยชาติ มีกุศลชาติเปนตน โดยภูมิ มีกามาวจรภูมิเปนตน. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ
ในสัมปยุตตปจจัยนี้ ดังกลาวมาแลว.
ก็ในสัมปยุตตปจจัยที่จําแนกแลวอยางนี้ บรรดากุศลขันธทั้ง ๔ ภูมิ
ขันธ ๑ เปนปจจัยแกขันธ ๓, ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ขันธ ๓
เปนปจจัยแกขันธ ๑, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒. กุศลขันธทั้งหมด
เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ดวยประการฉะนี้
แมในอกุศลขันธ วิบากขันธและกิริยาขันธก็นัยนี้เหมือนกัน. ผูศึกษา
พึงทราบวินิจฉัยแมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบัน ในสัมปยุตตปจจัยนี้ ดัง
พรรณนามาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงสัมปยุตตปจจัย จบ
[๒๑] วิปปยุตตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผู
ไมประกอบ กลาวคือ
๑. รูปธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกนามธรรมทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
๒. นามธรรมทั้งหลายก็เปนปจจัยแกรูปธรรมทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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วรรณนานิทเทสแหงวิปปยุตตปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน วิปปยุตตปจจัยนิทเทส ตอไป.
คํานี้วา รูปธรรมเปนวิปปยุตตปจจัยแกอรูปธรรม พึงทราบดวย
อํานาจหทัยวัตถุและจักขุนทรียเปนตนกอน ๆ จริงอยู รูปธรรม ๖ อยาง
เหลานี้เองเปนวิปปยุตตปจจัยแกอรูปขันธ. ถึงแมธรรมที่เปนอารมณมี
รูปายตนะเปนตน เปนวิปปยุตตกัน (กับจักขายตนะเปนตน) ก็จริง
แตก็ไมจัดเปนวิปปยุตตปจจัย.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะไมมีความเกี่ยวของในเรื่องสัมปโยคะ. อรูปขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น เหมือนออกมาจากภายในแหงรูปอันเปนที่อาศัย มี
จักขุปสาทเปนตน. ความเกี่ยวของในจักขุปสาทเปนตนเหลานี้ จึงมีอยู
ไมวาอรูปขันธเหลานั้นจะสัมปยุตหรือวิปปยุตกับจักขุปสาทเปนตนเหลานั้น
ก็ตาม. สวนธรรมที่เปนอารมณ ยอมเปนเพียงอารมณแหงจิตที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยวัตถุรูปเทานั้น เพราะเหตุนั้นความเกี่ยวของเรื่องสัมปโยคะใน
จักขุปสาทเปนตนเหลานั้น จึงไมมี. รูปายตนะเปนตนเหลานั้นไมจัดเปน
วิปปยุตตปจจัย เพราะไมมีการเกี่ยวของในเรื่องสัมปโยคะ ดวยประการ
ฉะนี้. ผูศึกษาพึงทราบความเปนวิปปยุตตปจจัยนี้ในหทัยวัตถุเปนตนดวย.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน ปญหาวาระ วา " วัตถุรูปเปน
ปจจัยแกกุศลขันธและอกุศลขันธ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย จักขายตนะ ฯ ล ฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯ ล ฯ กายวิญญาณ
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. วัตถุรูปเปนปจจัยแกขันธที่เปนวิปากาพยากตะ และกิริยาพยากตะ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย."
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คํานี้วา อรูปธรรมเปนปจจัยแกรูปธรรมดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจขันธ ๔. จริงอยู ในบรรดาอรูปธรรม
ขันธ ๔ เปนวิปปยุตตปจจัยแกรูปธรรมที่เปนสหชาตะและปุเรชาตะ. สวน
นิพพานถึงจะเปนอรูปธรรม ก็ไมเปนปจจัยแกรูปดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัส ไววา ประกอบดวยขันธ ๔
ไมประกอบดวยขันธ ๔ (คือสัมปยุตหรือวิปปยุตใชกับนามขันธ ). ผู
ศึกษาพึงทราบวา เฉพาะขันธ ๔ เทานั้น เปนวิปปยุตตปจจัยดวยประการ
ฉะนี้. สมจริง ดังที่พระองคตรัสไวใน ปญหาวาระ วา ที่เปนสหชาตะ
กุศลขันธเปนปจจัยแกจิตตตชรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. ที่เปน
ปจฉาชาตะ กุศลขันธเปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ในขณะปฏิสนธิขันธที่เปนวิปากาพยากตะเปนปจจัยแกกัมมชรูป
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทัยวัตถุ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบการพรรณนาบาลีในอธิการนี้
อยางนี้.
ก็ชื่อวา วิปปยุตตปจจัยนี้ โดยสังเขป ไดแก รูปธรรมและอรูปธรรม
ที่กําลังเปนไปในปญจโวการภพ. บรรดารูปธรรมและอรูปธรรมเหลานั้น
รูปธรรมจําแนกได ๖ อยาง ดวยอํานาจแหงหทัยวัตถุและจักขุปสาท
เปนตน. อรูปธรรมที่เกิดในปญจโวการภพ จําแนกได ชาติ คือกุศล
อกุศล วิบาก กิริยา. อรูปธรรมนัน้ โดยภูมิจําแนกได ๑๑ ภูมิ คือ
กุศล ๔ อกุศล ๑ วิบาก ๓ กิริยา ๓ ดวยอํานาจแหงกามาวจรภูมิเปน
๑

๑. อภิ. ธาตุกถา
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ตน. แตอรูปวิบากไมเปนวิปปยุตตปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดย
การจําแนกดวยประการตาง ๆ ในวิปปยุตตปจจัยนี้ ดังพรรณนามานี้
ก็ในวิปปยุตตปจจัยที่จําแนกแลวอยางนี้ กุศล และอกุศลทั้ง ๔ ภูมิ
ที่เกิดในปญจโวการภพ เปนปจจัยแกจิตชรูปที่เกิดขึ้นพรอมกับตน ดวย
อํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย. เปนปจจัยแกรูปกายที่มีสมุฏฐาน ๔
และ ๓ ที่เกิดกอน ที่ลว งเลยอุปาทขณะมาถึงฐิติขณะ ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย. ก็คําวา รูปกายที่มีสมุฏฐาน ๓ ในที่นี้ ผูศึกษา
พึงทราบวา ไดแกกานแหงพรหมปาริสัชชา เปนตน เพราะไมมีอาหาร
สมุฏฐาน.
ก็กามาวจรวิบากและรูปาวจรวิบาก เปนปจจัยแกจิตตชรูป ใน
ปวัตติกาลและกัมมชรูปในปฏิสนธิกาล ดวยอํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย. โลกุตตรวิบากเปนปจจัยเฉพาะแกจิตตชรูปอยางเดียว. ก็วิบากทั้ง ๓
ภูมิน (กาม+รูป+โลกุตตระ) เปนปจจัยแกกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และ ๓
ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย.
กิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เปนปจจัยแกจิตตรูป ดวยอํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย, เปนปจจัยแกกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และสมุฏฐาน ๓ ซึ่ง
เกิดกอน ดวยอํานาจชองปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย.
สวนในฐิตรูป ๖ อยางนั้น วัตถุรูปเปนปจจัยแกกามาวจรวิบากและ
รูปาวจรวิบากในขณะปฏิสนธิ ดวยอํานาจของสหชาตวิปปยุตตปจจัย.
เปนปจจัยแกกุศลทั้ง ๔ ภูมิ อกุศล ๑ ภูมิ วิบากทัง้ ๓ ภูมิเวนวิญญาณจิต ๑๐ และกิริยาจิตทั้ง ๓ ภูมิที่เกิดขึ้นในปวัตติกาล ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย. จักขายตนะเปนตน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
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เปนตน. ดวยอํานาจของปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย
แมโดยธรรมที่เปนปจจยุบบันในอธิการนี้ ดังพรรณนามาแลวแล.
วรรณนานิทเทสแหงวิปปยุตตปจจัย จบ
[๒๒] อัตถิปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูยังมีอยู
กลาวคือ
๑. นามขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย
๒. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
๓. ในปฏิสนธิขณะ นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่
มีจิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๕. มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
๖. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๗. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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๘. ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๙. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๐. กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๑. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๒. สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๓. คันธายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๔. รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๕. โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๖. รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑๗. มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป รูป
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นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลาย
ที่ประกอบกับมโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอัตถิปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน อัตถิปจจัยนิทเทส ตอไป.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอัตถิปจจัย ดวยอํานาจแหงสหชาตะ
ดวยคําวา จตฺตาโร ขนฺธา เปนตน. ทรงแสดงอัตถิปจจัยดวยอํานาจแหง
ปุเรชาตะดวยคําวา จกฺขวฺ ายตน เปนตน. ในคําวา ย รูป นิสฺสาย นี้
ทรงแสดงอัตถิปจจัยดวยอํานาจธรรมทั้งที่เปน สหชาตะและปุเรชาตะ.
บาลีนี้มาแลวดวยอํานาจอัตถิปจจัย แหงธรรมทัง้ ที่เปนสหชาตะและปุเรชาตะทีเดียวดวยประการฉะนี้.
แตใน ปญหาวาระ ไดอัตถิปจจัย ดวยอํานาจแหงอาหารและ
อินทรียที่เปนปจฉาชาตะดวย เพราะพระบาลีมาแลวดวยอํานาจธรรม
เหลานี้ คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาร อินทรีย. แตใน
ที่มีพระผูมีพระภาคเจาทรงเทศนา ดวยอํานาจแหงธรรมที่มีสวนเหลือ.
พรรณนาบาลีในอธิการนี้เพียงเทานี้.
ก็ชื่อวา อัตถิปจจัยนี้ มี ๒ อยาง คือโดยเปนอัญญมัญญะ
และไมใชอัญญมัญญะ. ใน ๒ อยางนั้น อัตถิปจจัยที่เปนอัญญมัญญะ
มี ๓ อยาง คืออรูปกับอรูป รูปกับรูป รูปและอรูปกับรูปและอรูป.
จริงอยู ในคํานี้วา ขันธ ๔ เปนอัตถิปจจัยแกอรูป พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถึงอรูปเปนปจจัยกัน ดวยอํานาจการเกิดขึ้นแหงจิตทั้งหมด. ในคํานี้
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วา จตฺตาโร มหาภูตา ตรัสถึงรูปเปนปจจัยกับรูป ดวยอํานาจการสืบตอ
แหงรูปทั้งหมด. ในคํานี้วา โอกฺกนฺติกฺขเณ นามรูป ตรัสถึงรูปและอรูป
กับรูปและอรูปเปนปจจัยกัน ดวยอํานาจแหงขันธที่ทําหนาที่ปฏิสนธิและ
วัตถุรูป. อัตถิปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญะมี ๓ อยาง คืออรูปเปนอัตถิปจจัย
แกรูป รูปเปนอัตถิปจจัยแกรูปรูปเปนอัตถิปจจัยแกอรูป จริงอยู ในคํา
นี้วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอรูปเปนปจจัยแก
รูป ดวยอํานาจปญจโวการภพ. ในคํานี้วา มหาภูตา อุปาทารูปาน ตรัส
ถึงรูปเปนปจจัยแกรูป ดวยอํานาจการสืบตอแหงรูปทั้งหมด. ในคํามีอาทิ
ิ ฺาณธาตุยา " พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา รูป
วา " จกฺขวายตน จกฺขุว
เปนปจจัยแกอรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ดวยอํานาจวัตถุและอารมณ.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา อัตถิปจจัยนี้โดยสังเขป จะกลาววา ไดแก เบญจขันธที่กําลังเปนรูป คือนามและรูปทีถ่ ึงซึ่งขณะทั้ง ๓ ก็ถูก.
อัตถิปจจัยนั้นโดยประเภทแหงชาจิแจกออกเปน ๕ ชาติ คือกุศล
อกุศล วิบาก กิริยา และรูป. ใน ๕ ชาตินั้น อัตถิปจจัยที่เปนกุศลมี ๒
คือเปนสหชาตะกับปจฉาชาตะ, อกุศล วิบาก และกิริยาก็เหมือนกัน. บรรดา
อัตถิปจจัย ที่เปนกุศลเปนตนนั้น กุศลจําแนกออกเปน ๔ ภูมิ ดวยอํานาจ
เปนกามาวจรเปนตน. อกุศลเปนกามาวจรอยางเดียว. วิบากเปนไปทั้ง ๔
ภูมิ. กิรยิ าเปนไปใน ๓ ภูมิ อัตถิปจ จัยคือรูปเปนกามาวจรอยางเดียว. ก็
อัตถิปจจัยคือรูปนั้นมี ๒ อยาง ดวยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ. ใน ๒
อยางนั้น วัตถุ ๕ และอารมณ ๕ เปนปุเรชาตะอยางเดียว. หทัยวัตถุ
เปนสหชาตะก็ได เปนปุเรชาตะก็ได สวนอาหารและอินทรียที่มาแลวใน
ปญหาวาระ ยอมไมไดการจําแนกโดยเปนสหชาตะเปนตน. ผูศึกษาพึง
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ทราบวินิจฉัยโดยการจําแนกดวยประการตาง ๆ ในอธิการนี้ ดังพรรณนา
มาแลว.
ก็ในอัตถิปจจัยที่จําแนกไวอยางนี้ กุศลแมทั้ง ๔ ภูมิที่เกิดพรอมกัน
เปนอัตถิปจจัย. ในปญจโวการภพ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน แกขันธ
ทั้งหลาย โดยนัยเปนตนวา ขันธ ๑ เปนปจจัยแกขันธ ๓. และเปนปจจัย
แกจิตตชรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. แกสหชาตกุศลที่เหลือ เวนรูปาวจรกุศล เปนปจจัยเฉพาะแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตเทานั้นในอรูปภพ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย. แกกุศลที่เปนปจฉาชาตะทั้ง ๔ ภูมิ เปนปจจัยแก
กายที่มีสมุฏฐาน ๔ และ ๓ ในปญจโวการภพ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
แมในอกุศลเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู อกุศลที่เปนสหชาตะแมนั้น
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุต และจิตตชรูปในปญจโวการภพ และ
เปนปจจัยเฉพาะแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตเทานั้นในจตุโวการภพ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย. อกุศลที่เปนปจฉาชาตอกุศล เปนปจจัยแกกายที่มี
สมุฏฐาน ๔ และ ๓ ในปญจโวการภพ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ก็โดยความเปนวิบากอัตถิปจจัยที่เปนกามาวจรวิบาก และรูปาวจรวิบาก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายและกัมมชรูป ในขณะปฏิสนธิโดย
แนนอน ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย. แตเปนปจจัยแกขันธที่
สัมปยุตและจิตตชรูปในปวัตติกาล ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย เปน
ปจจัยแกกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และ ๓ ซึ่งถึงฐิติขณะแลว ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตัตถิปจจัย.
แตอรูปาวจรวิบาก และโลกุตตรวิบาก ที่เกิดในอรูปภพ เปนปจจัย
เฉพาะแกธรรมที่สัมปยุตกับคนเทานั้น ดวยอํานาจสหชาตัตถิปจจัย.
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โลกุตตรวิบากในปญจโวการภพ เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตกับตนและ
จิตตชรูป ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย เปนปจจัยแกกายที่มีสมุฏฐาน
และ ๓ ดวยอํานาจของปจฉาชาตัตถิปจจัย.
โดยความเปนกิริยา อัตถิปจจัยที่เปนรูปาวจรกิริยา เปนปจจัยแก
ขันธที่สัมปยุตและจิตตชรูป ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย. เปนปจจัย
แกกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และ ๓ ดวยอํานาจของปจฉชาตัตถิปจจัย.
แตกามาวจรและอรูปาวจรกิริยา เปนปจจัยเฉพาะแกขันธที่สัมปยุต
เทานั้น ในอรูปภพ และเปนปจจัยแมแกจิตตชรูปในปญจโวการภพ ดวย
อํานาจของสหชาตัตถิปจจัย. เปนปจจัยแกกายที่มีสมุฏฐาน ๔ และ ๓ ดวย
อํานาจปจฉาชาตัตถิปจจัย.
ก็ธรรมคือรูป เปนอัตถิปจจัย ๔ ปจจัย คือสหชาตะ ปุเรชาตะ
อาหาร และอินทรีย. ใน ๔ ปจจัยนั้น อัตถิปจจัยคือรูปที่เปนสหชาตะ
มี ๔ อยาง ดวยอํานาจแหงสมุฏฐาน. ในสมุฏฐาน ๔ นั้น รูปที่มีกรรม
เปนสมุฏฐาน เปนสหชาตัตถิปจจัย อยางนี้คือ มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัย
แกมหาภูตรูป ๓, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑, มหาภูตรูป ๒
เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒, มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป ดวย
อํานาจของสหชาตัตถิปจจัย. วัตถุรปู ในขณะปฏิสนธิ เปนปจจัยแก
กามาวจรวิบากและรูปาวจรวิบากขันธ ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย.
รูปที่มีสมุฏฐาน ๓ ที่เหลือเปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตัตถิปจจัย
อยางนี้คือ มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓, มหาภูตรูป ๓ เปน
ปจจัยแกมหาภูตรูป ๑, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒, มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป.
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สวน ปุเรชาตัตถิปจจัยนี้ ๒ อยาง คือ วัตถุปุเรชาตะ และ
อารัมมณปุเรชาตะ. ทั้ง ๒ อยางนั้น ผูศึกษาพึงเชื่อมความถือเอาตามนัย
ที่ขาพเจากลาวแลวในปุเรชาตปจจัยในหนหลัง. แมอาหารัตถิปจจัย พึง
ประกอบตามนัยที่ประกอบแลวในกวฬีการาหารปจจัยในหนหลัง. ก็
อาหารัตถิปจจัยนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อัตถิปจจัย ใน
อธิการนี้ ดวยความเปนปจจัยในขณะที่ตนยังไมดับไป. แม รูปชีวิตินทรีย พึงถือเอาตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในการอธิบายรูปชีวิตินทรีย ในอินทริยปจจัยขางตน. ก็ในที่นี้ รูปชีวิตินทรียนั้น พระผู-
มีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อัตถิปจจัยดวยความเปนปจจัยในขณะที่ตน
ยังไมดับไป. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย แมดวยธรรมที่เปนปจจยุบบัน
ในอธิการนี้ ดังนี้แล.
วรรณนานิทเทสแหงอัตถิปจจัย จบ
[๒๓] นัตถิปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูไมมี
กลาวคือ
จิตและเจตสิกธรรมที่ดับไปแลวตามลําดับดวยดี เปนปจจัยแก
ธรรมทั้งหลายคือจิต และเจตสิกที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา ดวยอํานาจของ
นัตถิปจจัย.
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วรรณนานิทเทสแหงนัตถิปจจัย
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน นัตถิปจจัยนิทเทส ตอไป.
บทวา สมนนฺตรนิรุทฺธา คือ เปนธรรมที่ไมมีระหวางตนดวยจิตตุปบาทอื่น ดับไปโดยลําดับดวยดี. บทวา ปฏปฺปนฺนาน แปลวา เกิดขึ้น
เฉพาะหนา. ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจายอมยังความที่นัตถิปจจัย เปน
นัตถิปจจัย เพราะอรรถวา ใหโอกาสแกธรรมที่จะเกิดภายหลังเปนไป
จริงอยู เมื่อธรรมที่เกิดกอน ไมใหโอกาสแกธรรมที่เกิดภายหลังเปนไป
ดวยอํานาจการที่ตนเองดับไป ความที่ธรรมในภายหลังเหลานั้นจะเกิดขึ้น
เฉพาะหนา ไมพึงมี. พรรณนาบาลีในอธิการนี้เทานี้. คําที่เหลือทั้งหมด
ผูศึกษาพึงทราบตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในอนันตรปจจัยนั่นเอง.
จริงอยู ลักษณะของปจจัยเทานั้น เปนความแปลกกันในระหวาง
อนันตรปจจัยกับนัตถิปจจัยนี้. แตความตางกันแหงปจจัยและปจจยุบบัน
ไมมีเลย. อนึ่ง ในปจจัยทั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปจจัย
และปจจยุบบันโดยสรุปไว โดยนัยเปนตนวา จักขุวิญญาณธาตุ และธรรม
ที่สัมปยุต ดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ. ในที่นี้ทรงแสดง
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด โดยทั่ว ๆ ไป ดวยอํานาจการดับไปและเกิดขึ้นวา
ธรรมคือจิตและเจตสิกที่ดับไปตามลําดับดวยดี เปนปจจัยแกธรรมคือจิต
และเจตสิกที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา.
วรรณนานิทเทสแหงนัตถิปจจัย จบ
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[๒๔] วิคตปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูปราศจากไป กลาวคือ.
จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ปราศจากไปแลว ตามลําดับดวยดี
เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย คือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงวิคตปจจัย
ใน วิคตปจจัยนิทเทส บทวา สมนนฺตรวิคตา คือ ปราศจากไปโดย
ลําดับดวยดี. ดวยบทนี้พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงวา วิคตปจจัยเปน
ปจจัยโดยภาวะที่ตนเองปราศจากไป. นัตถิปจจัย และวิคตปจจัยนี้ตางกัน
เพียงพยัญชนะเทานั้น เนื้อความไมตางกันเลย.
วรรณนานิทเทสแหงวิคตปจจัย จบ
[๒๕] อวิคตปจจัย ธรรมที่ชว ยอุปการะโดยความเปนผูยังไม
ปราศจากไป กลาวคือ
๑. นามขันธ ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
อิวิคตปจจัย
๒. มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของ
อวิคตปจจัย
๓. ในปฏิสนธิขณะ นามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย เปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
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๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มี
จิตเปนสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๕. มหาภูตรูป เปนปจจัยแกอุปาทารูป ดวยอํานาจของ
อวิคตปจจัย
๖. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๗. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๘. ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๙. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๐. กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๑. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๒. สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๓. คันธายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
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๑๔. รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ และแกธรรม
ทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๕. โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ และแก
ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อวิคตปจจัย
๑๖. รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกมโนธาตุ และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ
กับมโนธาตุนั้น ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
๑๗. มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ อาศัยรูปใดเปนไป รูป
นั้นเปนปจจัยแกมโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ และแกธรรมทั้งหลาย
ที่ประกอบกับมโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุนั้น ดวยอํานาจของ
อวิคตปจจัย.
วรรณนานิทเทสแหงอวิคตปจจัย
คําเปนตนวา จกฺตาโร ขฺนธา ใน อวิคตปจจัยนิทเทส ผูศึกษา
พึงทราบเนื้อความโดยอาการทั้งปวง ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในอัตถิปจจัยนิทเทส. จริงอยู ปจจัยนี้กับอัตถิปจจัยตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้น
เนื้อความหาตางกันไม.
วรรณนานิทเทสแหงอวิคตปจจัย จบ
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วรรณนาปจจยนิทเทสวาระ
(บาลีอรรถกถาหนา ๕๙๑-๕๙๒)
เพื่อความแจมแจงแหงการดําเนินไปแหงญาณ ในปจจัย ๒๔ เหลานี้
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวทั้งโดยอุทเทส และนิทเทส ดังพรรณนา
มาแลว บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบ ปกิณณกวินิจฉัย ดวยอํานาจแหงบท ๑๐
เหลานี้คือ
๑. โดยภาวะที่ธรรมหลาย ๆ อยาง เปนปจจัยอยางเดียวกัน
๒. โดยภาวะธรรมอยางเดียว เปนปจจัยไดหลาย ๆ อยาง
๓. โดยภาวะที่ปจจัยอยางเดียว เปนปจจัยไดหลาย ๆ อยาง
๔. โดยปจจัยที่เปนสภาคะกัน
๕. โดยปจจัยที่เปนวิสภาคะกัน
๖. โดยปจจัยที่เปนคูกัน
๗. โดยเห็นชนกปจจัย และอชนกปจจัย
๘. โดยปจจัยที่เขากับธรรมไดทั้งหมดและรูปนี้ท้งั หมด
๙. โดยการกําหนดมีอาทิวา รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน
๑๐. โดยการจําแนกโดยภพ.
ใน ๑๐ อยางนั้น
๑. บทวา โดยภาวะที่ธรรมหลาย ๆ อยางเปนปจจัยอยางเดียว
กัน ความวา ธรรมหลายอยางเปนปจจัยโดยความเปนอันเดียวกัน ใน
ปจจัย ๒๓ ที่เหลือเวน กัมมปจจัยเหลานี้. สวนกัมมปจจัย ไดแกเจตนา
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ธรรมอยางเดียวเทานั้น. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยโดยภาวะที่ธรรมหลาย ๆ
อยางเปนปจจัยอยางเดียวกัน ในอธิการนี้อยางนี้กอน.
๒. บทวา โดยภาวะที่ธรรมอยางเดียวเปนปจจัยหลาย ๆ อยาง
ความวา ในเหตุปจจัยกอน ธรรมอยางหนึ่งคือ อโมหะ ไมเปนเพียง
ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย ฌานปจจัยเทานั้น (แต) เปนปจจัย
ดวยอํานาจปจจัย ๒๐ ที่เหลือ. อโลภะ และ อโทสะ แมไมเปนอินทริยปจจัยและมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ที่เหลือ. โลภะ
โมหะ แมไมเปนวิปากปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๗ ที่เหลือ.
โทสะ แมไมเปนอธิปติปจจัย ก็เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๖ ที่
เหลือ.
ใน อารัมมณปจจัย รูปายตนะ เปนปจจัย ๔ อยาง คืออารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย แกจักขุวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ และอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ แตยังเปนปจจัยดวยอํานาจของ
อารัมมณาธิปติปจจัย และอารัมมณูปนิสสยปจจัยอีก แกสเหตุกมโนวิญญาณธาตุ. ผูศึกษาพึงทราบความที่อารัมมณปจจัยธรรมทั้งหมด เปน
ปจจัยหลายอยางโดยนัยนี้.
ใน อธิปติปจจัย ผูศึกษาพึงทราบความที่อารัมมณาธิปติเปนปจจัย
หลายอยาง ตามนัยที่กลาวแลวในอารัมมณปจจัย. ในธรรมที่เปนสหชาตาธิปติ วิมังสาธิปติ เปนปจจัย ๒๐ อยาง เหมือนอโมหะเหตุ. ฉันทะ ไม
เปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย
ฌานปจจัย และมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๗ ที่เหลือ.
จิตตะ ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย ฌานปจจัย และ
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มัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙ ที่เหลือ. วิริยะ ไมเปนเหตุ
ปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย และฌานปจจัย เปนปจจัย
ดวยอํานาจปจจัย ๙ ที่เหลือ.
ใน อนันตรปจจัย บรรดาขันธ ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
โดยนัย เปนตนวา " จกฺวิฺญาณธาตุ ".
เวทนาขันธ ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย และมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙ ที่เหลือ.
สัญญาขันธ ไมเปนอินทริยปจจัย และฌานปจจัย เปนปจจัย
ดวยอํานาจปจจัย ๑๗ ที่เหลือ.
ใน สังขารขันธ เหตุ เปนปจจัยตามนัยที่กลาวแลวในเหตุปจจัย
ฉันทะ และ วิริยะ เปนปจจัยตามนัยที่กลาวแลวในอธิปติปจจัย.
ผัสสะ ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อินทริยปจจัย
ฌานปจจัย และมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ที่เหลือ.
เจตนา ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย
และมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๙ ที่เหลือ.
วิตก ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย
และอินทริยปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑ ที่เหลือ.
วิจาร ไมเปนมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ที่เหลือ.
ปติ เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑ เหลานั้นเหมือนกัน.
เอกัคคตา ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย และ
อาหารปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๒๐ ที่เหลือ.
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สัทธา ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย
ฌานปจจัย และมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ที่เหลือ
สติ เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ คือปจจัย ๑๘ เหลานั้น และ
มัคคปจจัย.
ชีวิตินทรีย เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๘ ทีก่ ลาวแลวในสัทธา.
หิริ และ โอตตัปปะ เปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๗ ที่เหลือ โดย
เอาอินทริยปจจัยออก.
เจตสิกที่เปนคู ๆ กัน มี กายปสสัทธิ เปนตน และบรรดา
เยวาปนกะ เจตสิกคือ อธิโมกข มนสิการ ตัตรมัชฌัตตตา กรุณา และ
มุทิตา ก็เหมือนกัน คือเปนปจจัยดวยอํานาจปจจัย ๑๗ เทานั้น.
สวน วิรตีเจตสิก เปนปจจัย ๑๘ อยาง คือปจจัย ๑๗ เหลานั้น
และมัคคปจจัย.
มิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัย ๑๗ อยาง โดยนําวิปากปจจัยออก
มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ และ มิจฉาอาชีวะ เปนปจจัย ๑๙
อยาง คือปจจัย ๑๗ เหลานั้น และกัมมปจจัย กับอาหารปจจัย
เจตสิกธรรมเหลานี้คือ อริหิกะ อโนตตัปปะ มานะ ถีนะ มิทธะ
อุทธัจจะ ไมเปนเหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย
อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย แตเปนปจจัย
ดวยอํานาจปจจัย ๑๖ ที่เหลือ.
วิจิกิจฉา อิสสา มัจฉริยะ และ กุกกุจจะ เปนปจจัย ๑๕ อยาง
โดยเอาอธิปติปจจัยออกจากนั้น.
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พึงทราบความที่ วิญญาณขันธ เปนปจจัยหลายอยาง ตามนัยที่
กลาวแลวในอธิปติปจจัย. แมในสมนันตรปจจัยก็นัยนี้เหมือนกัน.
ใน สหชาตปจจัย บรรดาขันธ ๔ กอน พึงทราบความที่ธรรม
หนึ่ง ๆ เปนปจจัยหลายอยาง ตามนัยที่กลาวแลวนั่นเอง.
มหาภูตรูป ๔ เปนปจจัย ๙ อยาง คืออารัมมณปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย
ปุเรชาตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
หทัยวัตถุ เปนปจจัย ๑๐ อยาง คือปจจัย ๙ เหลานั้น และ
วิปปยุตตปจจัย.
ใน อัญญมัญญปจจัย ไมมีธรรมที่ไมเคยมีมากอน (คือเหมือนกับ
สหชาตปจจัย).
ใน นิสสยปจจัย จักขายตนะ เปนตน เปนปจจัย ๙ อยาง คือ
อารัมมณปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย
ปุเรชาตปจจัย อินทริยปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย
ใน อุปนิสสยปจจัย ไมมีธรรมไมเคยกลาวมากอน.
ใน ปุเรชาตปจจัย รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ และ
รสายตนะ เปนปจจัย ๖ อยาง คือ อารัมมณปจจัยย อารัมมณาธิปติปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิตตปจจัย ในปุเรชาต
ปจจัยนี้มีคําที่ยังไมไดอธิบายเพียงเทานี้.
ใน ปจฉาชาตปจจัย เปนตน ไมมีธรรมทีย่ ังไมเคยมีมากอน.
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ใน อาหารปจจัย กพฬีการาหารเปนปจจัย ๖ อยาง คืออารัมมณปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย อุปนิสสยปจจัย อาหารปจจัย อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย.
ใน อินทริยปจจัย เปนตน ไมมีธรรมที่ยังไมเคยมีมา, ผูศึกษาพึง
ทราบวินิจฉัย แมโดยภาวะที่ธรรมอยางเดียว เปนปจจัยไดหลายอยาง
ในอธิการนี้ ดังพรรณนามาแลวแล.
๓. บทวา โดยภาวะที่ปจจัยเดียว เปนปจจัยไดหลายอยาง
ความวา ธรรมใดเปนปจจัยแหงปจจยุบบันชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดา
เหตุปจจัย เปนตน โดยอาการใด โดยอรรถใด ธรรมนั้นไมละอาการ
นั้น อรรถนัน้ ถึงความเปนปจจัยหลายอยางแกธรรมเหลานั้นในขณะนั้น
เอง โดยอาการใด โดยอรรถใด อยางอื่นอีก ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัย
ธรรมนั้นโดยภาวะที่เปนปจจัยไดหลายอยาง โดยอาการนั้น โดยอรรถนัน้
คือ
อโมหะ เปนเหตุปจจัย อโมหะนั้นไมละอรรถแหงเหตุปจจัยนั้นเลย
ถึงความเปนปจจัยหลายอยาง โดยอาการ ๑๑ อีก คือ อธิปติปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อินทริยปจจัย
มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
อโลภะ และ อโทสะ ถึงความเปนปจจัยหลายอยาง ดวยอํานาจ
ปจจัยที่เหลือจาก ๑๑ ปจจัยนั้น โดยนําปจจัย ๓ คือ อธิปติปจจัย
อินทริยปจจัย และมัคคปจจัย ออก. อโลภะ และ อโทสะ ทั้งสองนี้
ยอมไดในเหตุปจจัย และวิปากปจจัยดวย. สวนในกุศลและกิริยา ขาด
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วิปากปจจัยไป. โลภะ โทสะ และ โมหะ ยอมถึงความเปนปจจัยหลาย อยาง
ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ เวนปจจัย ๔ คือ ปจจัย ๓ เหลานัน้ และวิปากปจจัย.
อารัมมณปจจัย ไมละอรรถแหงอารัมมณปจจัยนั้นเลย ยอมถึง
ความเปนปจจัยหลายอยาง ดวยอาการ ๗ อีก คือ อารัมมณาธิปติปจจัย
นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย. นี้เปนกําหนดอยางสูงสุดในอารัมมณปจจัยนี้. ก็เมื่อ
อรูปธรรมคือรูปธรรม ที่เปนอดีตและอนาคต เปนอารัมมณปจจัยมีอยู
ยอมไดปจจัยเพิ่มขึ้นเพียงอารัมมณาธิปติปจจัย และอารัมมณูปนิสสยปจจัย
เทานั้น.
วิมังสา ใน อธิปติปจ จัย เหมือนกับอโมหะ. ฉันทะ. ไมละอรรถ
แหงอธิปติปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง โดยอาการ ๘ อีก
คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย วิปากปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย. วิริยะ ถึงความ
เปนปจจัยหลายอยางดวยอาการ ๑๐ ดวยอํานาจปจจัยเหลานี้ คือ ปจจัย
๘ เหลานั้น และอินทริยปจจัย กับมัคคปจจัย. จิตตะ ถึงความเปนปจจัย
หลายอยาง โดยอาการ ๑๐ นอกเหนือจากอธิปติปจจัย ดวยอํานาจการ
นํามัคคปจจัยออกจากนั้น แลวเพิ่มอาหารปจจัยเขาไป. สวน อารัมมณาธิปติปจจัย ผูศึกษาพึงทราบวาเปนปจจัยหลายอยาง ตามนัยที่กลาวแลว
ในอารัมมณปจจัยในหนหลัง.
อนันตรปจจัย และ สมนันตรปจจัย ไมละอรรถแหงอนันตรปจจัย
และสมนันตรปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง ดวยอาการ ๕ อีก
คือ อุปนิสสยปจจัย กัมมปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย
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เจตนาในอริยมรรคเทานั้น ยอมไดความเปนกัมมปจจัย ในอนันตรปจจัยนี้ ธรรมที่เหลือหาไดไม.
สหชาตปจจัย ไมละอรรถแหงสหชาตปจจัยเลย ยอมถึงความเปน
ปจจัยหลายอยาง ดวยอาการ ๑๔ อีก คือ เหตุปจจัย อธิปติปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย
อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย. นี้เปนกําหนดอยางสูงสุด แตวาดวยอํานาจ
วัตถุสหชาตะ (วัตถุที่เกิดพรอม คือ ป. หทัย) เปนตน พึงทราบวาไมมี
เหตุปจจัยเปนตน ในวัตถุสหชาตะนี้. แมในอัญญมัญญปจจัย ก็นัยนี้เหมือน
กัน.
นิสสยปจจัย ไมละอรรถแหงนิสสยปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัย
หลายอยาง ดวยอาการ ๑๗ แมอื่นอีก ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ โดยนํา
ออก ๖ ปจจัยในบรรดาปจจัย ๔ คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย และอรรถแหง
นิสสยปจจัยของตนดวย. แมนี้ก็เปนกําหนดอยางสูงสุด ก็เมื่อวาดวย
อํานาจแหงวัตถุนิสสยะเปนตน. พึงทราบวา ไมมีเหตุปจจัยเปนตน ใน
นิสสยปจจัยนี้.
ใน อุปนิสสยปจจัย อารัมมณูปนิสสยปจจัย เหมือนกับอารัมมณาธิปติปจจัย.
อนันตรูปนิสสยปจจัยไมละอรรถแหงอนันตรูปนิสสยปจจัย
ยอมถึงความเปนปจจัยหลายอยาง ดวยอาการ ๖ อีก คือ อนันตรปจจัย
สมนันตรปจจัย กัมมปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย. และวิคตปจจัย.
อริยมรรคเจตนาเทานั้น ยอมไดความเปนกัมมปจจัย ในอนันตรูป-
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นิสสยปจจัยนี้ ธรรมที่เหลือหาไดไม. ปกตูปนิสสยะ ก็คือปกตูปนิสสยปจจัยนั่นเอง.
ปุเรชาตปจจัย ไมละอรรถแหงปุเรชาตปจจัยของตน ยอมถึงความ
เปนปจจัยอีกหลายอยาง โดยอาการ ๘ อีก คือ อารัมมณปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสปจจัย อินทริยปจจัย วิปปยุตตปจจัย
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย. นี้เปนการแสดงปจจัยที่มากที่สุด แตใน
อารัมมณปุเรชาตปจจัย ยอมไมไดนิสสยปจจัย อินทริยปจจัย และวิปปยุตตปจจัย. พึงทราบปจจัยที่ไดหรือไมได ยิ่งไปกวานี้.
ปจฉาชาตปจจัย ไมละอรรถแหงปจฉาชาตปจจัยของตน ยอมถึง
ความเปนปจจัยหลายอยาง ดวยอาการ ๓ อีก คือ วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัยและอวิคตปจจัย.
อาเสวนปจจัย ไมละอรรถแหงอาเสวนปจจัย ยอมถึงความเปน
ปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ ๕ คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
อุปนิสสยปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย.
กัมมปจจัย ไมละอรรถแหงกัมมปจจัย ที่เปนกัมมปจจัยในขณะ
เดียวกัน (เอกขณิกกัมมปจจัย คือ สหชาตกัม) กอน ยังถึงความเปนปจจัย
อีกหลายอยาง ดวยอาการ ๙ คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย
อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
ที่เปน นานักขณิกกัมมปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัย อีกหลายอยาง
โดยอาการ ๕ คือ อุปนิสสยปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย.
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วิปากปจจัย ไมละอรรถแหงวิปากปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัย
อีกหลายอยางดวยอาการ ๑๔ คือ เหตุปจจัย อธิปติปจจัย สหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย
ฌานปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย.
ใน อาหารปจจัย กวฬีการาหาร ไมละอรรถแหงอาหารปจจัย
ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ ๒ อยาง คือ อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย. อาหาร ๓ ที่เหลือ ไมละอรรถแหงอาหารปจจัย ยอมถึง
ความเปนปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ ๑๑ คือ อธิปติปจจัย สหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อินทริยปจจัย
สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย ตาม
สมควร.
ใน อินทริยปจจัย รูปอินทรีย ๕ ไมละอรรถแหงอินทริยปจจัย
ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยาง โดยอาการ ๕ คือ นิสสยปจจัย
ปุเรชาตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย. แมรปู ชีวิตินทรีย
ก็ไมละอรรถแหงอินทริยปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางโดย
อาการ ๒ คือ อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย. อรูปอินทรีย ไมละอรรถ
แหงอินทริยปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ ๑๓ คือ
เหตุปจ จัย อธิปติปจจัย สหชาตปจจัย อัญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
วิปากปจจัย อาหารปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย
วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย ตามสมควร.
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ฌานปจจัย ไมละอรรถแหงฌานปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัย
อีกหลายอยางโดยอาการ ๑๐ คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นิสสยปจจัย วิปากปจจัย อินทริยปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย
วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
มัคคปจจัย ไมละอรรถแหงมัคคปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยอีก
หลายอยางโดยอาการ ๑๒ คือ ปจจัย ๑๐ ที่กลาวแลวในฌานปจจัย และ
เหตุปจจัย กับอธิปติปจจัย ตามสมควร.
สัมปยุตตปจจัย ไมละอรรถแหงสัมปยุตตปจจัย ยอมถึงความเปน
ปจจัยอีกหลายอยางโดยอาการ ๑๓ คือ เหตุปจจัย อธิปติปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย
อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
วิปปยุตตปจจัย ไมละอรรถแหงวิปปยุตตปจจัย ยอมถึงความเปน
ปจจัยอีกหลายอยางดวยอาการ ๑๗ ตามสมควร คือ ปจจัยที่เหลือ โดย
นําเอาปจจัย ๖ ออก คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อาเสวนปจจัย
สัมปยุตตปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย. พึงทราบวิภาคแหงปจจัยแหง
รูป และอรูปในวิปปยุตตปจจัยนั้น.
อัตถิปจจัย ไมละอรรถแหงอัตถิปจจัย ยอมถึงความเปนปจจัยอีก
หลายอยางโดยอาการ ๑๘ ตามสมควร ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ ดวยนํา
ปจจัย ๕ ออก คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อาเสวนปจจัย
นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย.
นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย.
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อวิคตปจจัย เหมือนกับอัตถิปจจัย. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแม
โดยภาวะที่ปจจัยอยางเดียวเปนปจจัยไดหลายอยาง ในอธิการนี้ ดัง
พรรณนามาแลว.
๔. บทวา โดยเปนปจจัยที่สภาคกัน ความวา จริงอยู
ในปจจัย ๒๔ นี้ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย
อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย เปนสภาคกัน. อนึ่ง อารัมมณปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย และอารัมมณูปนิสสยปจจัย ก็เปนสภาคกันแล.
พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัยที่เปนสภาคกันในอธิการนี้ ดวย
อุบายนี้.
๕. บทวา โดยเปนปจจัยที่เปนวิสภาคกัน ความวา ก็บรรดา
ปจจัยเหลานี้ ปุเรชาตปจจัยเปนวิสภาคกับปจฉาชาตปจจัย สัมปยุตตปจจัย
เปนวิสภาคกับวิปปยุตตปจจัย อัตถิปจ จัยเปนวิสภาคกับนัตถิปจจัย วิคตปจจัยเปนวิสภาคกับอวิคตปจจัย. พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัย
ที่เปนวิสภาคกันในอธิการนี้ โดยอุบายนี้.
๖. บทวา โดยเปนปจจัยที่เปนคูกัน มีอธิบายวา ผูศึกษาพึง
ทราบวินิจฉัยดวยอํานาจของปจจัยที่เปนคูกันในปจจัยเหลานี้ ดวยเหตุเหลา
นี้คือโดยความที่มีอรรถเหมือนกัน มีศพั ทเหมือนกัน มีกาลที่ผดิ กัน เปน
เหตุและเปนผลกัน และเปนปฏิปกษตอกันและกัน
จริงอยู อนันตรปจจัย กับสมนันตรปจจัย จัดเปนคูหนึ่ง เพราะ
มีเนื้อความเหมือนกัน.
นิสสยปจจัย กับอุปนิสสยปจจัย จัดเปนคูหนึ่ง เพราะมีศัพท
เหมือนกัน .
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ปุเรชาตปจจัย กับปจฉาชาตปจจัย จัดเปนคูหนึ่ง เพราะมีกาลเปน
ปฏิปกษกัน.
กัมมปจจัย กับวิปากปจจัย จัดเปนคูหนึ่ง เพราะเปนเหตุและเปน
ผลกัน.
สัมปยุตตปจจัย กับวิปปยุตตปจจัย จัดเปนคูหนึ่ง เพราะเปน
ปฏิปกษซึ่งกันและกัน.
อัตถิปจจัย กับนัตถิปจ จัย วิคตปจจัย กับอวิคตปจจัยก็เหมือนกัน
อยางนั้น. ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจปจจัยที่เปนของคูกันใน
อธิการนี้ ดังกลาวมาแลว.
๗. บทวา โดยเปนชนกปจจัย และอชนกปจจัย ความวา
ก็บรรดาปจจัยเหลานี้ ปจจัยนี้คืออนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย ปกตูปนิสสยปจจัย และอาเสวนปจจัย นานักขณิกกัมมปจจัย
นัตถิปจจัย วิคตปจจัย จัดเปนชนกปจจัยอยางเดียว ไมเปนอชนกปจจัย.
ปจฉาชาตปจจัยเปนฝายอุปถัมภเทานั้น ไมเปนชนกปจจัย. ปจจัยที่เหลือ
เปนชนกับปจจัย อชนกปจจัยและอุปถัมภปจจัย. พึงทราบวินิจฉัยแมดวย
อํานาจของปจจัย ที่เปนชนกปจจัยและอชนกปจจัยในอธิการนี้ ดังพรรณนา
มาแลว.
๘. บทวา โดยเปนปจจัยที่เขากับธรรมทั้งหมด และไมทั้งหมด
ความวา ในปจจัยเหลานี้ สหชาตปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และ
อวิคตปจจัย ชื่อวาเขาไดกับธรรมทัง้ หมด (สพฺพฏานิก). อธิบายวา
เปนที่ตั้ง เปนเหตุแหงรูปธรรมและอรูปธรรม ที่เปนสังขตะทั้งหมด
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อธิบายวา ธรรมแมอยางหนึ่งเมื่อเกิดขึ้น เวนจากปจจัยเหลานี้ยอมไมมี.
อารัมมณะ อารัมมณาธิปติ อนันตระ สมนันตระ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ อาเสวนะ สัมปยุต นัตถิ และวิคตปจจัย ชื่อวาปจจัยที่เขาไดกับ
ธรรมไมหมด (อสพฺพฏานิก) เพราะไมเปนที่ตั้งแหงรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหมด อธิบายวา เปนที่ตั้งเปนเหตุแหงอรูปขันธทั้งหลายเทานั้น.
จริงอยู อรูปธรรมเทานั้นยอมเกิดเพราะปจจัยเหลานี้ รูปธรรมหาเกิดขึ้น
ไม. แมปุเรชาตปจจัย และปจฉาชาตปจจัย ชือ่ วาปจจัยที่เขาไมไดกับ
ธรรมทั้งหมด (อสพฺพฏานิก) เพราะเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปขันธและ
รูปขันธเทานั้นตามลําดับ. แมปจจัยที่เหลือจากที่กลาวแลวก็ชื่อวาประกอบ
ไมไดทุกแหง เพราะเปนเหตุแหงการเกิดขึ้นของรูปธรรมและอรูปธรรม
บางพวก. พึงทราบวินิจฉัยแมดวยอํานาจของปจจัยที่เขาไดทุกแหง และ
เขาไมไดทุกแหงในอธิการนี้ ดังพรรณนามาแลว.
๙. บทวา โดยการกําหนดวา รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน
ความวา ก็ในปจจัย ๒๔ เหลานี้ แมปจจัยอยางหนึ่งที่เปนรูปอยางเดียว
จะชื่อวาเปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทานั้น ยอมไมมี. แตที่เปนรูปโดยสวน
เดียว เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทานั้นมีอยู.
ถามวา ก็ปจจัยอยางนั้นคือปจจัยไหน ? ตอบวา ปุเรชาตปจจัย.
จริงอยู ปุเรชาตปจจัยเปนรูปโดยแนนอน (แต) เปนปจจัยเฉพาะแกอรูป
เทานั้น. ปจจัยที่เปนรูปอยางเดียวชื่อวาเปนปจจัยแกรูปและอรูปไมมี แต
ที่เปนอรูปอยางเดียวเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทานั้นมีอยู. ถามวา ไดแก
ปจจัยไหน ? ตอบวา ไดแกปจจัย ๖ คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
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อาเสวนปจจัย สัมปยุตตปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย. จริงอยู
ปจจัยทั้ง ๖ นั้นเปนอรูปอยางเดียว เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทานั้น.
ปจจัยที่เปนอรูปอยางเดียว เปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทานั้นมีอยู.
ถามวา ไดแกปจจัยไหน ? ตอบวา ไดแกปจฉาชาตปจจัย. จริงอยู
ปจฉาชาตปจจัยนั้นเปนอรูปอยางเดียว เปนปจจัยเฉพาะแกรูปเทานั้น.
สวนปจจัยที่เปนอรูปธรรมอยางเดียว เปนปจจัยทั้งแกรูปและอรูป
มีอยู. ถามวา ไดแกปจจัยไหน ตอบวา ไดแกปจจัย ๕ คือ เหตุปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย. จริงอยู
ปจจัย ๕ ทัง้ หมดนั้น เปนอรูปอยางเดียว เปนปจจัยแกรูปธรรมก็ได
อรูปธรรมก็ได. แตปจจัยที่เปนทั้งรูปและอรูปโดยแนนอน ชื่อวาเปน
ปจจัยเฉพาะแกรูปเทานั้น ยอมไมมี แตเปนปจจัยเฉพาะแกอรูปมีอยู
ถามวา ไดแกปจจัยไหน ? ตอบวา ไดแกอารัมมณปจจัย และ
อุปนิสสยปจจัย. จริงอยู ปจจัยทั้งสองนี้เปนทั้งรูปและอรูปแนนอน (แต)
เปนปจจัยเฉพาะแกอรูปเทานั้น.
อนึ่ง ปจจัยที่เปนทั้งรูปและอรูปโดยแนนอน เปนปจจัยทั้งแกรูป
และอรูปมีอยู. ถามวา ไดแกปจจัยไหน ? ตอบวา ไดแกอธิปติปจจัย
สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย
วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย. จริงอยู ปจจัยนั้นทั้งหมด
เปนทั้งรูปและอรูป (และ) เปนปจจัยทั้งแกรูปและอรูปดวย. พึงทราบ
วินิจฉัยแมโดยการกําหนดมีอาทิวา รูปเปนปจจัยแกรูปเปนตน ในอธิการนี้
ดังกลาวมาแลว.
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๑๐. บทวา โดยการจําแนกโดยภพ ความวา ก็บรรดาปจจัย
๒๔ เหลานี้ ใน ปญจโวการภพกอน ปจจัยอะไร ๆ ที่ชื่อวามีไมได
ยอมไมมี. สวนใน จตุโวการภพ ปจจัย ๒๑ ที่เหลือ ยอมมีได โดยนํา
ปจจัย ๓ คือ ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย และวิปปยุตตปจจัย ออก
ใน เอกโวการภพ ยอมไดปจจัย ๗ เหลานั้น คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย กัมมปจจัย อินทริยปจจัย อัตถิปจจัย และ
อวิคตปจจัย. สวนในรูปที่ไมเนื่องดวยอินทรียในภายนอก ยอมไดปจจัย
๕ เทานั้น คือ สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย.
พึงทรามวินิจฉัยแมโดยการจําแนกโดยภพในอธิการนี้ ดังกลาวมา
แลวแล.
วรรณนาปจจัยนิทเทสวาระ จบ
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อนุโลมติกปฏฐาน
๑. กุสลติกะ
๑. ปฏิจจวาระ
ปฏิจจวารอุทเทส

(ปณณัตติวาระ )
๑

กุศลบท
[๒๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ไดอยางไร ?
๒. อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยได
อยางไร ?
๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
ไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรมและอกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัยไดอยางไร ?
๑. เรียกปุจฉาวาระก็ได.
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๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
อกุศลบท
[๒๗] ๑. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ไดอยางไร ?
๒. กุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยได
อยางไร ?
๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
อัพยากตบท
[๒๘] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัยไดอยางไร ?
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๒. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยได
อยางไร ?
๓. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
กุสลาพยากตบท
[๒๙] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๒. อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
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๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
อกุสลาพยากตบท
[๓๐] ๑. กุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๓. อัพยากตธรรม อาศัยขอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
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กุสลากุศล
[๓๑] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๒. อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอกุศลธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และ
อกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และ
อกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม และอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
กุสลากุสลาพยากตบท
[๓๒] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๒. อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
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๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๕. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๖. กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม
และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
๗. กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยได
อยางไร ?
[๓๓] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
ไดอยางไร ?
เหตุปจจัย ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางไร แมอารัมมณปจจัยพึงจําแนกใหพิสดารอยางนั้น โดยแนวแหงการสอน.
[๓๔] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
ไดอยางไร ฯ ล ฯ เพราะอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯ ล ฯ เพราะสหชาตปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอัญญมัญญปจจัย ฯ ล ฯ เพราะ
นิสสยปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย ฯ ล ฯ เพราะปุเรชาตปจจัย
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ฯ ล ฯ เพราะปจฉาชาตปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอาเสวนปจจัย ฯ ล ฯ เพราะ
กัมมปจจัย ฯ ล ฯ เพราะวิปากปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอาหารปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะอินทริยปจจัย ฯ ล ฯ เพราะฌานปจจัย ฯ ล ฯ เพราะมัคคปจจัย
ฯ ล ฯ เพราะสัมปยุตตปจจัย ฯ ล ฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย ฯ ล ฯ เพราะ
อัตถิปจจัย ฯ ล ฯ เพราะนัตถิปจจัย ฯ ล ฯ เพราะวิคตปจจัยได
อยางไร ?
[๓๕] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอวิคตปจจัย
ไดอยางไร ?
อาศัยอกุศลธรรม, อาศัยอัพยากตธรรม, อาศัยกุศลธรรม และ
อัพยากตธรรม, อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม, อาศัยกุศลธรรม
และอกุศลธรรม, กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และ
อัพยกตธรรม เกิดขึ้น. อกุศลธรรม อาศัย, อัพยากตธรรม อาศัย,
กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัย, อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
อาศัย, กุศลธรรม และอกุศลธรรม อาศัย, กุศลธรรม อกุศลธรรม
และอัพยากตธรรม อาศัย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
เหตุปจจัย ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางไร แมอวิคตปจจัย
ก็พึงจําแนกใหพิสดารเหมือนอยางนั้น โดยแนวแหงการสอน.
เอกมูลปจจัย จบ
[๓๖] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัยไดอยางไร ? ฯ ล ฯ กุศลธรรม อกุศลธรรม และ
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อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัยไดอยางไร ?
[๓๗] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อธิปติปจจัยไดอยางไร ? ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะอนันตรปจจัย,
เพราะเหตุปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อวิคตปจจัยไดอยางไร ?
ทุกมูลกปจจัย จบ
[๓๘] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัยไดอยางไร ? เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมปจจัย เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
ติกมูลกปจจัย จบ
[๓๙] กุศลธรรม อาศัยอกุศลกรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะอนันตรปจจัยไดอยางไร ?
ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะ
อวิคตปจจัยไดอยางไร ?
จตุมูลกปจจัย จบ
[๔๐] ในวาระที่มีปจจัยหาเปนมูล เปนตน ทานยอเอาไว เอกมูลกะ
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ทุมูลกะ ติมลู กะ จตุมูลกะ ปญจมูลกะ สัพพมูลกปจจัย ผูม ีปญญาพึง
จําแนกใหพิสดาร.
เหตุมูลกปจจัย จบ
[๔๑] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ? เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย
ฯ ล ฯ เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย เพราะ
อนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัยไดอยางไร ? เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อวิคตปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย, เพราะอวิคตปจจัย เพราะอธิปติปจจัย,
ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร ?
[๔๒] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอวิคตปจจัย เพราะ
เหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัยไดอยางไร ? เพราะอวิคตปจจัย เพราะ
เหตุปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย
เพราะอนันตรปจจัย, ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะ
วิคตปจจัยไดอยางไร ?
[๔๓] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอวิคตปจจัย เพราะ
เหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัยไดอยางไร ? เพราะ
อวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอนันตรปจจัย
...เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร ?
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[๔๔] เอกมูลกะ ทุมูลกะ ติมูลกะ จตุมูลกะ ปญจมูลกะ สัพพมูลกปจจัยแหงบทหนึ่ง ๆ ผูม ีปญญาถึงจําแนกใหพิสดาร.
ในอนุโลม มีนัยอันลึกซึ้ง ๖ ประการ คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันอุดม ทุกัตติกปฏฐาน ติกัททุกปฏฐาน ติกตั ติกปฏฐาน และทุกัททุกปฏฐาน.
ปจจนียนัย
[๔๕] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัยได
อยางไร ?
เหตุปจจัย ทานจําแนกไวพิสดารแลวในอนุโลมนัยอยางใด นเหตุปจจัย แมในปจจนียนัย ก็พึงจําแนกใหพิสดารอยางนั้น.
[๔๖] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
ไดอยางไร ? เพราะนอธิปติปจจัย เพราะนอนนันตรปจจัย เพราะ
นสัมนันตรปจจัย เพราะนสหชาตปจจัย เพราะนอัญญมัญญปจจัย เพราะ
นนิสสยปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย เพราะนปุเรชาตปจจัย เพราะ
นปจฉาชาตปจจัย เพราะนอาเสวนปจจัย เพราะนกัมมปจจัย เพราะ
นวิปากปจจัย เพราะนอาหารปจจัย เพราะนอินทริยปจจัย เพราะ
นฌานปจจัย เพราะนมัคคปจจัย เพราะนสัมปยุตตปจจัย เพราะ
นวิปปยุตตปจจัย เพราะโนอัตถิปจจัย เพราะในนัตถิปจจัย เพราะ
โนวิคตปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัย ไดอยางไร ?
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[๔๗] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร ?
ในอนุโลมนัย เอกมูลกะ ทุมูลกะ ติมูลกะ จตุมูลกะ จนถึง
เตวีสติมูลกปจจัย แหงบทหนึ่ง ๆ ทานจําแนกไวพิสดารแลวอยางใด
แมในปจจนียนัยก็พึงจําแนกพิสดารอยางนั้น.
ในปจจนียะ มีนัยอันลึกซึง้ ๖ ประการ คือ ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันอุดม ทุกัตติกปฏฐาน ติกัททุกปฏฐาน ติกัตติกปฏฐาน และทุกัททุกปฏฐาน.
อนุโลมปจจนียนัย
[๔๘] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร ?
อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัยไดอยางไร ?
ในอนุโลม เหตุปจจัย ทานจําแนกไดพิสดารแลวอยางใด แม
ในอนุโลมปจจนียนัย ก็พึงจําแนกใหพิสดารอยางนั้น.
[๔๙] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
นอธิปติปจจัยไดอยางไร ? เพราะเหตุปจจัย เพราะนอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะเหตุปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
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[๕๐] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะนอธิปติปจจัยไดอยางไร ?
เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะนอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัย.
เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะ
นอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะ
อธิปติปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัย.
เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะ
อนันตรปจจัย เพราะนสัมนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะอนันตรปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัย.
เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะ
อนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย
เพราะปจฉาชาตปจจัย เพราะอาเสวนปจจัย เพราะกัมมปจจัย เพราะ
วิปากปจจัย เพราะอาหารปญจจัย เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย
เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะ
อัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะโนอวิคตปจจัย
ไดอยางไร ?
[๕๑] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
เพราะอธิปติปจจัย เพราะอนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะ
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นเหตุปจจัยไดอยางไร ? ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะนอารัมมณปจจัย
ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.
เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะนอารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.
เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะ
นอธิปติปจจัย ฯ ล ฯ เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.
เพราะอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย เพราะ
อธิปติปจจัย เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย ฯ ล ฯ เพราะโนวิคตปจจัยไดอยางไร ?
ในอนุโลมปจจนียะ มีนัยอันลึกซึ้ง ๖ ประการ คือ
ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันอุดม ทุกัตติกปฏฐาน ติกัททุกปฏฐาน ติกัตติกปฏฐาน และ
ทุกทั ทุกปฏฐาน.
ปจจนียานุโลมนัย
[๕๒] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
อารัมมณปจจัย ไดอยางไร ?
กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
อธิปติปจจัย ฯ ล ฯ เพราะนเหตุปจจัย เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
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[๕๓] กุศลธรรม อาศัยกุศลกรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัย เพราะอธิปติปจจัย ฯ ล ฯ เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัย เพราะอวิคตปจจัย. เพราะนเหตุปจจัย เพราะ
นอารัมมณปจจัย เพราะนอธิปติปจจัย ... เพราะนอนันตรปจจัย เพราะ
นสมนันตรปจจัย ฯ ล ฯ เพราะโนอัตถิปจจัย เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะ
โนวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัยไดอยางไร ?
[๕๔] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
เพราะเหตุปจจัยไดอยางไร ?
[๕๕] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
เพราะอธิปติปจจัย ฯ ล ฯ เพราะนอารัมมณปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
ฯ ล ฯ.
เพราะโนอวิคตปจจัย เพราะเหตุปจจัย, เพราะโนอวิคตปจจัย
เพราะอารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ เพราะโนอวิคตปจจัย เพราะวิคตปจจัย.
เพราะโนอวิคตปจจัย เพราะนเหตุปจจัย เพราะอารัมมณปจจัย
ฯ ล ฯ เพราะโนอวิคตปจจัย เพราะนเหตุปจจัย เพราะวิคตปจจัย.
เพราะโนอวิคตปจจัย เพราะนเหตุปจจัย เพราะนอารัมมณปจจัย
เพราะนอธิปติปจจัย ฯ ล ฯ เพราะโนอัตถิปจจัย เพราะโนนัตถิปจจัย
เพราะวิคตปจจัยไดอยางไร ?
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ในปจจนียานุโลม มีนัยอันลึกซึ้ง ๖ ประการ คือ
ติกปฏฐานอันประเสริฐ ทุกปฏฐานอันอุดม ทุกัตติกปฏฐาน ติกัททุกปฏฐาน ติกัตติกปฏฐาน และ
ทุกทั ทุกปฏฐาน.
ปณณัตติวาระ จบ
๑

อรรถกถาปณณัตติวาระ

(วาดวยการตั้งชื่อ)
(บาลีอรรถกถาหนา ๕๒๙-๕๕๒)
คําวา ติกปฏฐาน ทุกปฏฐาน ฯ ล ฯ ทุกทุกปฏฐาน นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปฏฐานมหาปกรณ อันเปนที่รวมแหงสมันตปฏฐาน ๒๔ ดวยอํานาจติกปฏฐานเปนฐาน ในบรรดาปฏฐานทั้งหลาย
มีอนุโลม ปฏฐานเปนตน ดังกลาวมาแลว โดยทรงอาศัยติกปฏฐานเปนตน
เหลาใด ขยายความ ติกปฏฐานเปนตนเหลานั้น ทรงจําแนกปฏฐาน
เหลานั้นมีติกปฏฐานเปนตน ดวยอํานาจปจจัยเหลาใด ครั้นทรงแสดง
เฉพาะปจจัยเหลานั้น ไมพาดพิงถึงติกปฏฐานเปนตนเหลานั้น ทั้งโดย
อุทเทสและนิทเทสดวยวาระ กลาวคือการจําแนกปจจัยโดยการตั้งหัวขอนี้
กอนแลว เพราะพระองคทรงอาศัยติกปฏฐานเปนตนเหลาใด จึงตรัสคําวา
ติกปฏฐาน ทุกปฏฐาน ฯ ล ฯ ทุกทุกปฏฐาน บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดง
๑. คือปฏิจจวารอุทเทส.
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ติกปฏฐาน เปนตนเหลานั้น ใหพิสดารดวยอํานาจปจจัยเหลานั้น จึงทรง
อาศัยติกะ และทุกะหนึ่ง ๆ แตงเทศนาดวยวาระใหญ ๗. ชื่อแหงวาระ
ใหญ ๗ เหลานั้นคือ ปฏิจจวาระ สหชาตวาระ ปจจยวาระ นิสสยวาระ
สังสัฏฐวาระ สัมปยุตตวาระ ปญหาวาระ.
บรรดาวาระ ๗ เหลานั้น วาระที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยพระดํารัสวา ปฏิจฺจ (อาศัย) อยางนี้วา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม
ชื่อวา ปฏิจจวาระ.
ที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา สหชาโต อยางนี้วา กุสล ธมฺม
สหชาโต กุสโล ธมฺโม ชือ่ วา สหชาตวาระ. สหชาตวาระนั้นวาโดย
เนื้อความแลว ไมตางจากปฏิจจวาระที่กลาวมากอน. แตวาระที่หนึ่ง ตรัส
ดวยอํานาจ เวไนยสัตว ที่จะตรัสรูด วยอํานาจพระดํารัสวา ปฏิจจะ.
วาระที่สองตรัสดวยอํานาจเวไนยสัตว ผูจะตรัสรูดวยอํานาจพระดํารัสวา
สหชาตะ. ก็ในวาระทั้งสองนี้ ผูศึกษาพึงทราบปจจัยทั้งหลายโดยเฉพาะ
และปจจยุบบันธรรม ดวยอํานาจรูปธรรม และอรูปธรรม. ก็แลปจจัย
และปจจยุบบันธรรมเหลานั้น ไดเฉพาะที่เกิดพรอมกันเทานั้น ที่เกิดกอน
หรือเกิดภายหลังยอมไมได.
วาระที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา ปจฺจยา อยางนี้วา กุสล ธมฺม
ปจฺจยา กุสโล ธมฺโม ชือ่ วา ปจจยวาระ แมปจจยวาระนั้น ผูศึกษา
พึงทราบดวยอํานาจแหงรูปธรรมและอรูปธรรม เหมือนสองวาระกอน.
อนึ่ง แมปุเรชาตปจจัยก็ยอมไดในอธิการนี้. นี้เปนความแปลกกันแหง
ปจจยวาระกับสองวาระกอน.
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วาระตอจากนั้น ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจพระดํารัส
วา นิสฺสาย อยางนี้วา กุสล ธมฺม นิสฺสาย กุสโล ธมฺโม ชือ่ วา
นิสสยวาระ. นิสสยวาระนั้นโดยใจความไมตางจากปจจยวาระที่กลาวมา
กอน แตวาวาระที่หนึ่งตรัสดวยอํานาจสัตว ผูจะตรัสรู ดวยอํานาจพระดํารัสวา ปจจยะ ที่สองตรัสดวยอํานาจสัตวผูจะตรัสรู ดวยอํานาจพระดํารัสวา นิสสยะ.
ตอจากนั้น ที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา สสฏโ อยางนี้วา
กุสล ธมฺม สสฏโ กุสโล ธมฺโม ชื่อวา สังสัฏฐวาระ.
วาระที่ตรัสดวยอํานาจพระดํารัสวา สมฺปยุตฺโต อยางนี้วา กุสล
ธมฺม สมฺปยุตฺโต กุสโล ธมฺโม ชื่อวา สัมปยุตตวาระ. สัมปยุตตวาระ
นั้น โดยเนือ้ ความไมตางจากสังสัฏฐวาระ วาระที่หนึ่ง ตรัสดวยอํานาจ
เวไนยสัตวผูจะตรัสรูดวยอํานาจพระดํารัสวา สังสัฏฐะ วาระที่สองตรัส
ดวยพระดํารัสวา สัมปยุตตะ. ก็ในสองวาระนี้ ผูศึกษาพึงทราบปจจัยและ
ปจจยุบบันธรรม ดวยอํานาจแหงอรูปธรรมเทานั้น.
สวนใน วาระที่ ๗ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงยกปญหานั้นขึ้น
โดยนัยเปนตนวา กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยเหตุปจจัย แลว
ทรงจําแนกปญหาเหลานั้นทั้งหมดไมใหสับสน ไมใหคลุมเครืออีกโดยนัย
เปนตนวา กุศลเหตุเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุต ดวยเหตุปจจัย ฉะนั้น
วาระนั้นจึงชื่อวา ปญหาวาระ เพราะทรงจําแนกปญหาทั้งหลายไวดีแลว.
ก็ในอธิการนี้ พึงทราบปจจัย และปจจยุบบัน ดวยอํานาจแหงรูปธรรม
และอรูปธรรม.
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บรรดาวาระเหลานั้น วาระที่หนึ่งที่ชื่อวา ปฏิจจวาระนั้นใด วาระ
นั้นก็มีสองอยางคือ โดยอุทเทสและนิทเทส. ในสองอยางนั้น อุทเทสวาระ
ที่หนึ่งเรียกวา ปุจฉาวาระ บาง.
แมคําวาปณณัตติวาระก็เปนชื่อแหงอุทเทสวาระนั้นเอง. จริงอยู
วาระนั้นชื่อวา อุทเทสวาระ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยกุศล
เปนตน แลวยกกุศลเปนตนนั้นแสดงดวยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตน.
ชื่อวา ปุจฉาวาระ เพราะทรงอาศัยกุศลเปนตน ตรัสถามถึงการเกิดขึ้น
แหงกุศลเปนตน ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน. แมวาระนั้น ก็ตรัสวา
ปณณัตติวาระ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยกุศลเปนตน แลวให
ทราบถึงการเกิดขึ้นแหงกุศลเปนตน ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน. ใน
ขอนั้นมีปริกัปปปุจฉาวา กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปจจัยหรือ ?
ก็ในปริกัปปปุจฉานี้ มีใจความดังนี้ กุศลธรรมใดพึงเกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย กุศลธรรมนั้นตองอาศัยกุศลธรรมหรือ. อีกอยางหนึ่งในอธิการ
นี้มีใจความดังนี้วา กุศลธรรมใด พึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น กุศลธรรม
นั้นพึงมีเพราะเหตุปจจัยหรือ ?
ศัพทวา ปฏิ ในคําวา ปฏิจฺจ เปนไปในอรรถวา เหมือนกัน เชน
บุคคลเหมือนกัน เรียกวาปฏิบุคคล สวนเทากัน เรียกวา ปฏิภาค. คําวา
อิจฺจ นั่นกลาวถึงความขวนขวายในการไป. ครัน้ พูดรวมกันทั้งสองศัพท
จึงมีอธิบายวา บทวา ปฏิจฺจ ความวา เปนไปเทาเทียมกัน คือดําเนินไป
โดยความเปนธรรมที่ทัดเทียมกัน กลาวคือ เกิดขึ้นพรอมกัน อธิบายวา
เขาถึงภาวะ คือการเกิดขึ้นพรอมกับปจจัยนั้น. สองบทวา กุสโล ธมฺโม
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พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามวา กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยโดยภาวะคือการเกิดขึ้นพรอมกัน อยางนั้นหรือ.
อีกนัยหนึ่ง บทวา ปฏิจฺจ ความวา ทําใหเปนปจจัย. ก็การทําให
เปนปจจัยนั้น ยอมไดทั้งในปุเรชาตปจจัยและสหชาตปจจัย ในที่นี้
ประสงคเอาสหชาตปจจัย. แมในคําวา สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ อกุศสโล
ธมฺโม เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ในคําวา สิยา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ
อกุสโล ธมฺโม เปนตนนั้น อกุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น ดวย
อํานาจสหชาตปจจัยไมมีก็จริง. แตปจจัยใดที่พระองควิสัชนาอยู ยอมได
โดยเนื้อความและไมไดโดยเนื้อความในปุจฉาวาระนี้ ปจจัยนั้นทั้งหมด
พระองคทรงยกขึ้นดวยอํานาจปุจฉา. สวนในการวิสัชนาขางหนา ปจจัย
ใดที่ไมไดวิสัชนา ทรงละปจจัยนั้นเสีย ปจจัยใดไดวิสัชนา ทรงวิสัชนา
เฉพาะปจจัยนั้นเทานั้น. ผูศึกษาครั้นทราบอรรถแหงปุจฉาและแนวทาง
แหงปุจฉาในอธิการนี้ ดังกลาวมาแลว บัดนี้พงึ ทราบการกําหนดปุจฉา
ดวยอํานาจการคํานวณตอไป.
ก็ในคําวา กสล ธมฺม ปฏิจฺจ นี้ ปุจฉามี ๓ คือ ที่มีกุศลบท เปน
บทตน มีกุศล อกุศล และอัพยากตะเปนอวสานบท ปุจฉาอีก ๓ คือ
มีกุศลบทนัน้ แหละเปนบทตน มีการจําแนกโดยทุกะ ดวยสามารถแหง
กุศลและอัพยากตะเปนตน เปนอวสานบท ปุจฉาอีก ๑ คือ มีกุศลบท
นั้นนั่นแหละเปนบทตน มีติกะเปนอวสานบท. ปุจฉา ๗ ที่มกี ุศลบทเปน
บทตน ในคําวา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ ดังนี้ ยอมมีโดยประการอยางนี้.
ปุจฉาที่มีอกุศลบทเปนบทตน มีอัพยากตบทเปนบทตน มีกสุ ลาพยากตบทเปนบทตน มีอกุสลาพยากตบทเปนบทตน มีกุสลากุศลบทเปนบทตน
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มีกุสลากุสลาพยากตะเปนบทตน ก็เหมือนกัน. ปุจฉาแมทั้งหมดในเหตุ
ปจจัยมี ๔๙ ขอ อาศัยกุศลติกะ ดวยอํานาจบทตน (คือกุศลบทเปนตน)
๗ บท ๆ ละ ๗ ปุจฉา ในอธิการนีพ้ ึงทราบปุจฉาเหลานั้น แมดวย
สามารถแหงมูลและอวสานอยางนี้ คือ ปุจฉา ๙ มีมลู บท. มีอวสานบท ๑. ปุจฉา ๙ มีมูลบท ๒ มีอวสานบท ๒. ปุจฉา ๓ มีมูลบท ๑
มีอวสานบท ๓, ปุจฉา ๙ มีมูลบท ๒ มีอวสานบท ๑, ปุจฉา ๙ มีมลู บท ๒ มีอวสานบท ๒, ปุจฉา ๓ มีมูลบท ๒ มีอวสานบท ๓, ปุจฉา
๓ มีมลู บท ๓ มีอวสานบท ๑, ปุจฉา ๓ มีมูลบท ๓ มีอวสานบท ๒,
ปุจฉา ๑ มีมูลบท ๓ มีอวสานบท ๓. แมในอารัมมณปจจัย เปนตน ก็มี
ปุจฉา ๔๙ ขอ เหมือนในเหตุปจจัยนั้นนั่นแหละ. ในปจจัย ๒๔ ปจจัย
แมทั้งหมด.
ในนัยที่มีมูลบท ๑ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประมวลปุจฉาไวรวม ๑,๑๓๖ ขอ
ตอจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงเริ่ม นัยที่มีมูลสอง วา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา เปนตน. ในนัยที่มีมูลสองนั้น มีทุกะ ๒๓ ทุกะ
พรอมกับเหตุปจจัย คือ เหตรัมมณทุกะ ฯ ล ฯ เหตาวิคตทุกะ. แม
ในเหตารัมมณทุกะ ก็มปี ุจฉา ๔๙ ขอ เหมือนเหตุปจจัย. บรรดาปุจฉา
เหลานั้นทรงแสดงไวในบาลีสองขอเทานั้น. แมในเหตาธิปติทุกะ เปนตน
ก็มีปุจฉา ๔๙ ขอ เหมือนในเหตารัมมณทุกะ. บรรดาทุกะเหลานั้น
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงทุกะ ๓ ทุกะตามลําดับ คือ เหตาธิปติทุกะ เหตานันตรทุกะ เหตุสมนันตรทุกะ ดวยอํานาจแหงปุจฉาที่หนึ่ง
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แลว ทรงแสดงเหตาวิคตทุกะเปนที่สุด คําที่เหลือทรงยอไว. ก็ผูศึกษา
พึงทราบการกําหนดปุจฉาในอธิการนี้อยางนี้ คือ
ในทุกมูลกนัย ในเพราะทุกะ ๒๓ ทุกะ จึงมีปุจฉา
๑,๑๒๗ ขอ
ตอจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงเริ่ม ติมูลกนัย วา เหตุปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา เปนตน. ในติมลู กนัยนั้น มีติกะ ๒๒
ติกะ ดวยอํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในปจจัย ๒๒ มีอธิปติปจจัย
เปนตน กับเหตารัมมณทุกะ. บรรดาติกะเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงแสดงติกะที่ ๑ และติกะที่ ๒ ดวยอํานาจแหงปุจฉาที่หนึ่งแลว
จึงทรงแสดงติกะในที่สุด. คําที่เหลือทรงยอไวในทุกะ ฉันใด แมในติกะ
ก็ฉันนั้น ทรงจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในติกะหนึ่ง ๆ.
ในติมูลกนัย ในติกะ ๒๒ ทั้งหมด จึงมีปุจฉา
๑,๐๗๘ ขอ โดยจํานวน.
ตอจากนั้นทรงเริ่ม นัยที่มมี ูล ๔ วา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา เปนตน ในนัยที่มีมลู ๔ นั้น
มีจตุกกะ ๒๑ หมวด ดวยอํานาจการเชื่อมปจจัย ๑ กับปจจัย ๑ ใน
บรรดาปจจัย ๒ มีอนันตรปจจัยเปนตน กับติกะที่หนึ่ง. บรรดาจตุกกะ
เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ๒ จตุกกะแลว ยอจตุกกะที่เหลือ
ไว. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในจตุกกะหนึ่ง ๆ แมในอธิการนี้.
ในจตุมูลกนัย ในจตุกกะ ๒๑ ทั้งหมด จึงมี
ปุจฉา ๑,๐๒๙ ขอ โดยการคํานวณ.
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ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเทศนาเริ่มแต ปญจมูลกนัย
เปนตน จนถึง สัพพมูลกนัย. นัยที่ทรงยอไวที่ตรัสแลวในหนหลัง และ
จะพึงตรัสตอไปขางหนาทั้งหมดนั้น ทรงกระทําใหเปนแบบเดียวกัน แลว
แสดงไวในบาลีวา เอกมูลกนัย ทุมูลกนัย ติมูลกนัย จตุมูลกนัย
ปญจมูลกนัย สัพพมูลกนัย อันผูไมงมงาย พึงใหพิสดาร. ในเอกมูลกนัย
เปนตนนั้น คําที่ควรกลาวขาพเจาไดกลาวไวเรียบรอยแลว. สวนใน
ปญจมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๕ รวมปญจกะ ๒๐ หมวดถวน ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในปจจัย ๒๐ ถวน มีสมนันตรปจจัยเปนตน
กับจตุกกะกอน (คือที่กลาวมากอน ๔ ปจจัยในจตุมูลกนัย) เพราะจัด
ปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในปญจกะหนึ่ง ๆ ในปญจกะเหลานั้น
ในปญจมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๘๙๐ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน ฉมูลกนัย มีปจ จัยหมวดละ ๖ รวม ๑๙ หมวด ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๙ มีสหชาตปจจัย เปนตน
กับปญจกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในปจจัยหนึ่ง ๆ ในฉักกะ
เหลานั้น
ในฉมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๙๓๑ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน สัตตมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๗ รวม ๑๘ หมวด ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๘ มีอญ
ั ญมัญญปจจัย เปนตน
กับฉักกะกอน เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในสัตตกะหนึ่ง ๆ ในบรรดา
สัตตกะเหลานั้น
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ในสัตตมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๘๘๒ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน อัฏฐมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๘ รวม ๑๗ หมวด ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๗ มีนสิ สยปจจัย เปนตน กับ
สัตตกะกอน เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในอัฏฐกะหนึ่ง ๆ ในบรรดา
อัฏฐกะเหลานั้น
ในอัฏฐมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๘๓๓ ขอ โดยการ
คานวณ.
ใน นวมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๙ รวม ๑๖ หมวด ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๖ มีอุปนิสสยปจจัย เปนตน
กับอัฏฐกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในนวกะหนึ่งๆ ในบรรดา
นวกะเหลานั้น
ในนวมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๗๘๔ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน ทสมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๑๐ รวม ๑๕ หมวด ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๕ มีปุเรชาตปจจัย เปนตน
กับนวกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในทสกะหนึ่งๆ ในบรรดา
ทสกะนั้น ๆ
ในทสมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๗๓๕ ขอ โดยการ
คานวณ.
ใน เอกาทสมูลกนัย มีปจจัยหมวดละ ๑๑ รวม ๑๔ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๔ มีปจฉาชาตปจจัย
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เปนตน กับทสกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ
ในบรรดาเอกาทสกะเหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๑ จึงมีปุจฉา ๖๘๖ ขอ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๒ มีปจจัยหมวดละ ๑๒ รวม ๑๓ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่งๆ ในบรรดาปจจัย ๑๓ มีอาเสวนปจจัย เปนตน
กับเอกาทสกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาทวาทสกะเหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๒ จึงมีปุจฉา ๖๙๙ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๓ มีปจจัยหมวดละ ๑๓ รวม ๑๒ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๒ มีกัมมปจจัย เปนตน
กะบทวาทสกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ
ในบรรดาเตรสกะเหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๓ จึงมีปุจฉา ๕๘๘ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๔ มีปจจัยหมวดละ ๑๔ รวม ๑๑ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๑ มีวิปากปจจัย เปนตน
กับเตรสกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาจุททสกะเหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๔ จึงมีปุจฉา ๕๓๙ ขอ โดยการ
คํานวณ.
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ใน นัยที่มีมูล ๑๕ มีปจจัยหมวดละ ๑๕ รวม ๑๐ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๑๐ มีอาหารปจจัย เปนตน
ดับจุททสกะกอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาปจจัยหมวด ๑๕ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๕ จึงมีปุจฉา ๔๙๐ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๖ มีปจจัยหมวดละ ๑๖ มรรค ดวยอํานาจ
การเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๙ มีอินทริยปจจัย เปนตน กับ
หมวด ๑๕ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในพวกหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาปจจัยหมวด ๑๖ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๖ จึงมีปุจฉา ๔๔๑ ขอโดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๗ มีปจจัยหมวดละ ๑๗ รวม ๘ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๘ มีฌานปจจัย เปนตน
กับหมวด ๑๖ กอน. เพราะปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาปจจัยหมวด ๑๗ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๗ จึงมีปุจฉา ๓๙๒ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๘ มีปจจัยหมวดละ ๑๘ รวม ๗ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๗ มีมัคคปจจัย เปนตน
กับปจจัยหมวด ๑๗ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ
ในบรรดาปจจัยหมวด ๑๘ เหลานั้น
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ในนัยที่มีมูล ๑๘ จึงมีปุจฉา ๓๔๓ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๑๙ มีปจจัยหมวดละ ๑๙ รวม ๖ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่งๆ ในบรรดาปจจัย ๖ มีสัมปยุต ปจจัย เปนตน
กับปจจัยหมวด ๑๘ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ
ในบรรดาปจจัยหมวด ๑๙ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๑๙ จึงมีปุจฉา ๒๙๔ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๒๐ มีปจจัยหมวดละ ๒๐ รวม ๕ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่งๆ ในบรรดาปจจัย ๕ มีวิปปยุตตปจจัย เปนตน
กับปจจัยหมวด ๑๙ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๑๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ
ในบรรดาปจจัยหมวด ๒๐ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๒๐ จึงมีปุจฉา ๒๔๕ ขอ โดยการ
คํานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๒๑ มีปจจัยหมวดละ ๒๑ รวม ๔ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย มีอัตถิปจจัย เปนตน
กับหมวด ๒๐ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาปจจัยหมวด ๒๑ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๒๑ ผูรูลักษณะ จึงนับประมวล
ปุจฉาได ๑๙๖ ขอ.
ใน นัยที่มีมูล ๒๒ มีปจจัยหมวดละ ๒๒ รวม ๓ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่ง ๆ บรรดาปจจัย ๓ มีนัตถิปจจัย เปนตน กับ
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หมวด ๒๑ กอน. เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ใน
บรรดาหมวด ๒๒ เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๒๒ จึงมีปุจฉา ๑๔๗ ขอ โดยการ
คานวณ.
ใน นัยที่มีมูล ๒๓ มีปจจัยหมวดที่ ๒๓ รวม ๒ หมวด ดวย
อํานาจการเชื่อมปจจัยหนึ่งๆ บรรดาวิคตาวิคตาปจจัยทั้งสอง กับหมวด ๒๒
กอน บรรดาวิคตปจจัยและอวิคตปจจัยทั้งสอง กับหมวด ๒๒ กอน.
เพราะจัดปุจฉา ๔๙ ขอ เขาในหมวดหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัยหมวด ๒๓
เหลานั้น
ในนัยที่มีมูล ๒๓ อันเปนคํารบที่ ๒๓ นี้ จึงมี
ปุจฉา ๙๘ ขอ โดยการคํานวณ.
สวน นัยที่มีมูล ๒๔ ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจการประชุมแหง
ปจจัยทั้งหมด เพราะเหตุนั้นแหละพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มีปจจัย
ทั้งหมดเปนมูล. ในนัยที่มีมูล ๒๔ นั้น มีปุจฉา ๔๙ ขอเทานั้น ฉะนี้.
ปุจฉานั้นทั้งหมด พระศาสดาทรงถือเอาเฉพาะบทวา เหตุปจจัยเทานั้น
จําแนกโดยพิสดารยิ่งในเทพบริษัท ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหนึ่ง เปนตน
จบลงดวยนัยที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูล. ในอธิการนี้ทรงแสดงปุจฉาไวโดย
ยอ. ก็ประมวลการนับปุจฉาเหลานั้นทั้งหมด ดังนี้.
จริงอยู ในนัยที่มมี ูลหนึ่ง ปุจฉามาแลว ๑,๑๗๖ ขอ บรรดา
ปุจฉาเหลานั้น ในนัยแหงเหตุปจจัย ผูศึกษาพึงแตงปุจฉา ๔๙ ขอ กับ
ดวยปจจัยที่เปนมูลนั่นเอง
แมพงึ ถือเอาในที่มีเหตุปจจัยเปนมูลนี้.
ปุจฉาที่เหลือผูศึกษาพึงใสในนัยที่มีปจจัยที่เหลือเปนมูล. ในนัยที่มีมูลสอง
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มีปุจฉา ๑,๑๒๗ ขอ ทีม่ ีมูล ๓ มี ๑,๐๗๘ ขอ ทีม่ ีมูล ๔ มี ๑,๐๒๙ ขอ
ที่มีมูล ๕ มี ๙๘๐ ขอ ที่มีมูล ๖ มี ๙๓๑ ขอ ทีม่ ีมูล ๗ มี ๘๘๒ ขอ
ที่มีมูล มี ๘๓๓ ขอ ทีม่ ีมูล ๙ มี ๗๘๔ ขอ ทีม่ ีมูล ๑๐ มี ๗๓๕ ขอ
ที่มีมูล ๑๑ มี ๖๘๖ ขอ ที่มี่มูล ๑๒ มี ๖๓๗ ขอ ที่มีมลู ๑๓ มี ๕๘๘
ขอ ที่มีมูล ๑๔ มี ๕๓๙ ขอ ที่มีมูล ๑๕ มี ๔๙๐ ขอ ที่มีมลู ๑๖ มี
๔๔๑ ขอ ทีม่ ีมูล ๑๗ มี ๓๙๒ ขอ ที่มีมูล ๑๘ มี ๓๔๓ ขอ ที่มีมูล ๑๙
มี ๒๙๔ ขอ ที่มีมูล ๒๐ มี ๒๔๕ ขอ ที่มีมลู ๒๑ มี ๑๙๖ ขอ ที่มีมูล
๒๒ มี ๑๔๗ ขอ ที่มี ๒๓ มี ๙๘ ขอ ที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูลมี ๔๙
ขอ ในนัยที่มีมูลหนึ่งเปนตน ซึ่งจําแนกออกไปโดยกเหตุบทขึ้นตน
ดังกลาวมาแลว.
เฉพาะเหตุบทเทานั้น วาโดยประเภทแหงมูล
หนึง่ เปนตน จึงมีปุจฉา ๑๔,๗๐๐ ขอ แล.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงประเภทแหงปุจฉาตั้งแตนัยที่มี
มูลหนึ่ง จนถึงนัยที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูล โดยกเหตุปจจัยขึ้นตนดังกลาว
มาแลว บัดนี้ เพื่อจะยกอารัมมณปจจัยขึ้นแสดงเปนตน จึงตรัสคําวา
กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย เพราะเหตุปจจัยหรือ ? เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงนัยที่มีมูลหนึ่ง
ซึ่งมีอารัมมณปจจัย เปนตน มีเหตุปจจัยเปนที่สุด ดวยคํามีประมาณเทานี้
วา อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา. ตอจากนั้น ทรงเริ่มนัยที่มีมูลสองวา
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา ดังนี้. ในนัยที่มีมลู สองนั้น พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงทุกะที่หนึ่งนี้ และอารัมมณาวิคตทุกะแลว ทรง
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ยอคําที่เหลือไว. ทุกะที่สุดทายนี้วา อารมฺมณปจฺจยา เหตุปจฺจยา ดังนี้
ไมทรงแสดง. ก็ถาทุกะที่สุดนั้น ปรากฏในตอนไหน ผูศึกษาพึงถือเอา
ตอนนั้นเอง. ตอจากนั้น เพื่อจะไมแสดงติมูลกนัยเปนตน ดวยอํานาจ
อารัมมณปจจัย แลวแสดงปจจัยหนึ่ง ๆ เปนตน โดยยกอธิปติปจจัย
เปนตน จึงตรัสคํามีประมาณเทานี้วา อธิปติปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา
สมนนฺตรปจฺจยา สหชาตปจฺจยา อฺมฺปจฺจยา. คํานั้นผูศึกษา
พึงทราบดวยอํานาจนัยที่มีมูลหนึ่ง หรือที่มีปจจัยทั้งหมดเปนมูล.
ตอจากนั้น เพื่อจะทรงแสดงเฉพาะทุมูลนัยเทานั้น โดยยกอวิคต.
ปจจัยขึ้นตน จึงเริ่มคําวา อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา เปนตน. ใน
ทุมูลกนัยนั้น ครั้นตรัสทุกะ ๓ ตามลําดับคือ อวิคตเหตุทุกะ อวิคตารัมมณทุกะ. อวิคตาธิปติทุกะ แลวจึงทรงแสดงทุกะหนึ่งคือ อวิคตวิคตทุกะ
ในที่สุด.
ลําดับนั้น เพื่อจะทรงแสดงนัยที่มีมูล ๓ ดวยอํานาจอวิคตปจจัย
ครั้นตรัสติกะ ๓ ตามลําดับอยางนี้ คือ อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยา อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อธิปติปจฺจยา, อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา แลวจึงตรัสติกะสุดทายวา อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา วิคตปจฺจยา.
ลําดับนั้น เพื่อจะทรงแสดงนัยที่มีมูล ๔ ดวยอํานาจอวิคตปจจัยนั้น
เอง ครั้นตรัสหมวด ๔ สองหมวด คือ อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติปจฺจยา, อวิคตปจฺจยา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา อนนฺตรปจฺจยา แลวทรงยกบทวา วิคตปจฺจยา มาตั้งไว.
คําที่เหลือทั้งปวงทรงยอไว. เพื่อจะทรงแสดงวาคําทั้งหมดนั้นทรงยอไว
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จึงตรัสวา เอกมูลกนัย ทุมูลกนัย ติมูลกนัย จตุมูลกนัย สัพพมูลกนัย
แหงบทหนึ่ง ๆ อันผูศึกษาที่ไมงมงายพึ่งขยายใหพิสดาร.
เพราะฉะนั้น ในเอกมูลกนัย มีปุจฉา ๑,๑๗๖ ขอ ฯ ล ฯ ใน
สัพพมูลกนัยมีปุจฉา ๔๙ ขอ ดวยอํานาจแหงบทวา เหตุ เปนตน โดยยก
เหตุปจจัยขึ้นตน ฉันใด ในเอกมูลกนัยแหงบทหนึ่ง ๆ ก็มีปุจฉา ๑,๑๗๖
ขอ ในสัพพมูลกนัยมีปจุ ฉา ๔๙ ขอ ดวยอํานาจแหงบทวา อารมณ
เปนตน โดยยกปจจัยหนึ่ง ๆ มีอารัมมณปจจัยเปนตนขึ้นตน ฉันนั้น
ในการจําแนกที่หนึ่ง ๆ โดยเอกมูลกนัยเปนตน จึงมีปุจฉา ๑๔,๗๐๐
ขอ ดังกลาวมาแลว. การกําหนดการคํานวณปุจฉาเหลานั้น ในปจจัย
๒๔ ทั้งหมดมีดังนี้ คือ
ในอนุโลมนัย ทรงจําแนกปุจฉาแหงกุศลติกะไว
๓๕๒,๘๐๐ ขอ
กุศลติกะ ฉันใด เวทนาติกะเปนตน ก็ฉันนัน้ . ในติกะ ๒๒ ติกะ
ทั้งหมด วา โดยการจําแนกประเภทแหงติกะแลว มีปุจฉา ๗,๗๖๑,๖๐๐
ขอ ทองเรื่อง (พลความ) พระผูมีพระภาคเจาทรงยอไว.
ในบรรดาทุกะทั้งหลาย พระบาลีวา "สิยา เหตุ ธมฺม ปฏิจฺจ
เหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺเชยฺย เหตุปจฺจยา = ธรรมที่เปนเหตุพึงอาศัยธรรม
ที่เปนเหตุเกิดขึ้นหรือ " ดังนี้ ยอมไดปุจฉา ๙ ขอ ในปจจัยหนึ่ง ๆ มี
เหตุปจจัยเปนตน ในทุกะหนึ่ง ๆ อยางนี้ คือ เหตุอาศัยเหตุ. นเหตุ
อาศัยเหตุ, เหตุและนเหตุอาศัยเหตุ. นเหตุอาศัยนเหตุ, เหตุอาศัยนเหตุ,
เหตุและนเหตุอาศัยนเหตุ. เหตุอาศัยเหตุและนเหตุ นเหตุอาศัยเหตุ
และนเหตุ, เหตุและนเหตุอาศัยเหตุและนเหตุ.
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บรรดาปุจฉาเหลานั้น ใน เอกมูลกนัย ยกเหตุปจจัยขึ้นตน มี
ปุจฉา ๒๑๖ ขอ. บรรดาปุจฉา ๒๑๖ ขอเหลานั้น สําหรับเหตุปจจัยอยาง
เดียว ผูศึกษาพึงถือเอาปุจฉา ๙ ขอ ที่ไมปนกับปจจัยอื่น. ที่เหลือทาน
ถือเอาโดยวาระแหงอธิบายปุจฉาเหลานั้น.
มีกําหนดการคํานวณในวาระ ๒๓ มีทุมลู เปนตน จนถึงที่มีมูล
เปนตนทั้งหมด โดยนํานวกะหนึ่ง ๆ ออกเสีย ดังนี้.
ใน ทุมูลกนัย บรรดาปุจฉา ๒๑๖ ขอ ที่แสดงไวใน เอกมูลกนัย นําปุจฉาออกเสีย ๙ ขอ จึงมีปุจฉา ๒๐๗ ขอ. ตอจากนั้นใน
ติมูลกนัย เอาออกอีก ๙ ขอ คงเหลือ ๑๙๘ ขอ เอาปุจฉาออกจากมูล
ขางตนทีละ ๙ ขอ ดังกลาวมาแลว. ใน จตุมูลกนัย จึงมีปุจฉา ๑๘๙ ขอ.
ใน ปญจมูลกนัย มี ๑๘๐ ขอ. ใน ฉมูลกนัย มี ๑๗๑ ขอ. ใน สัตตมูลกนัย มี ๑๖๒ ขอ. ใน อัฏฐมูลกนัย มี ๑๕๓ ขอ. ใน นวมูลกนัย
มี ๑๔๔ ขอ. ใน ทสมูลกนัย มี๑๓๕ ขอ. ใน เอกาทสมูลกนัย มี ๑๒๖
ขอ. ใน ทวาทสมูลกนัย มี ๑๑๗ ขอ. ใน เตรสมูลกนัย มี ๑๐๘ ขอ.
ใน จุททสมูลกนัย มี ๙๙ ขอ. ใน ปณณรสมูลกนัย มี ๙๐ ขอ. ใน
โสฬสมูลกนัย มี ๘๑ ขอ. ใน สัตตรสมูลกนัย มี ๗๒ ขอ. ใน
อัฏฐารสมูลกนัย มี ๖๓ ขอ. ใน เอกูนวีสติมูลกนัย มี ๕๔ ขอ. ใน
วีสมูลกนัย มี ๔๕ ขอ. ใน เอกูนวีสติมูลกนัย มี ๓๖ ขอ. ใน พาวีสติมูลกนัย มี ๒๗ ขอ. ใน เตวีสติมูลกนัย มี ๑๘ ขอ และใน สัพพมูลกนัย
มี ๙ ขอ.
เหมือนอยางวา ใน เอกมูลกนัย มีปุจฉา ๒๐๖ ขอ ฯ ล ฯ ใน
สัพพมูลกนัย มีปุจฉา ๙ ขอเหลานี้ ดวยอํานาจแหงเหตุปจจัย ฉันใด
วาดวยอํานาจแหงบทมีอารมณเปนตน กระทําซึ่งปจจัยหนึ่ง ๆ มีอารัมมณ-
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ปจจัยเปนตนขึ้นตน ในเอกมูลกนัยแหงบทหนึ่ง ๆ ก็มีปุจฉา ๒๑๖ ขอ
ฯ ล ฯ ในสัพพมูลกนัยมี ๙ ขอ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในการ
จําแนกบทหนึ่ง ๆ โดยเอกมูลกนัยเปนตน จึงมีปุจฉา ๒,๗๐๐ ขอ มี
การกําหนดคํานวณปุจฉาเหลานั้น ในปจจัย ๒๔ ทั้งหมดดังนี้ ใน
อนุโลมนัยแหงเหตุทุกะ มีปุจฉา ๖๔,๘๐๐ ขอ. แมในสเหตุทุกะ เปนตน
ก็เหมือนกับเหตุทุกะ.
แมใน ๑๐๐ ทุกะทั้งหมด ทานผูรูกลาวปุจฉาไว
ในทุกะ ๑๐๐ ทุกะ ๖,๔๘๐,๐๐๐ ขอ.
นี่เปนการกําหนดจํานวนปุจฉาใน ติกปฏฐาน และ ทุกปฏฐาน
ลวน ๆ กอน.
สวนที่ชื่อวา ทุกติกปฏฐาน ใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงถือ
เอาติกะ ๒๒ ผนวกเขาในทุกะ ๑๐๐ ทุกะ แสดงไวตอจากนั้น ในทุกติกปฏฐานแมนั้น ผูศึกษาพึงทราบกําหนดจํานวนปุจฉาที่พึงแสดงประกอบ
ติกะหนึ่ง ๆ ในบรรดาติกะ ๒๒ เขากับทุกะ ๑๐๐ ดวยอํานาจแหงนัยที่มี
มูลหนึ่งเปนตนทั้งหมด ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง
อยางนี้วา " กุศลธรรมที่เปนเหตุ พึงอาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัยหรือ ? "
ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาทุกะ ๑๐๐ ผนวกเขาใน
ติกะ ๒๒ แลว แสดงปฏฐานชื่อวา ติกทุกปฏฐาน ใดไว แมในติกทุกปฏฐานนั้น ผูศึกษาพึงทราบกําหนดจํานวนปุจฉาที่พึงแสดงประกอบ
ทุกะหนึ่ง ๆ ใน ๑๐๐ ทุกะ เขากับติกะ ๒๒ ดวยอํานาจนัยที่มีมูลหนึ่ง
เปนตนทั้งหมด ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง อยางนี้
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วา "ธรรมทีเ่ ปนเหตุอันเปนกุศล พึงอาศัยธรรมที่เปนเหตุอันเปนกุศล
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยหรือ ?"
ตอจากนั้น ทรงผนวกติกะทั้งหลายเขาในติกะนั่นเอง แลวแสดง
ปฏฐานชื่อวา ติกติกปฏฐาน อันใดไว ในติกติกปฏฐานแมนั้น ผูศึกษา
พึงทราบการกําหนดนั้น ปุจฉาที่พึงแสดงประกอบติกะหนึ่ง ๆ บรรดา
๒๒ ติกะ. เขากับติกะ ๒๑ ที่เหลือ ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหนึ่งเปนตน
ทั้งหมด ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลัง อยางนี้วา
" ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาซึ่งเปนกุศล พึงอาศัยธรรมที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาซึ่งเปนกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยหรือ ?"
ตอจากนั้น ทรงผนวกทุกะเขาในทุกะนั้นเอง แลวแสดงปฏฐาน
ที่ชื่อวา ทุกทุกปฏฐาน อันใดไว ในทุกทุกปฏฐานแมนั้น ผูศ ึกษา
พึงทราบการกําหนดการนับปุจฉาที่พึงแสดงประกอบทุกะหนึ่ง ๆ ใน ๑๐๐
ทุกะ กับทุกะ ๙๙ ที่เหลือ ดวยอํานาจแหงนัยที่มีมูลหนึ่งเปนตน ตามนัย
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในหนหลังอยางนี้วา " ธรรมทีเ่ ปนเหตุ (และ)
เปนเหตุ พึงอาศัยธรรมที่เปนเหตุ (และ) มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ปจจัยหรือ ? "
จริงอยู พระตถาคตครั้นทรงแสดงประเภทนั้นทั้งหมดแลว จึงทรง
แสดงธรรมในเทพบริษัท. แตพระธรรมเปนเสนาบดีรวบรวมยอไววา ธรรม
นี้ ๆ พระองคทรงแสดงในวันนี้ แลวกลาวในเทศนาโดยเพียงแสดงนัยนั้น
เทานั้น. พลความที่กลาวยอไว พระเถระยอใหเปนไปแลว. พลความ
นั้น พระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้นสูสังคหะในสังคีติกาล ตามนัยที่พระ-
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เถระใหเปนไปแลวนั่นแหละ. ก็เพื่อจะแสดงสังเขปนัยแหงพลความนั้น
ขาพเจาจึงตั้งคาถานี้ไววา ติกฺจ ปฏานวร เปนตน.
คาถานั้นมีใจความวา คําวา ติกฺจ ปฏานวร แปลวา ติกปฏฐาน
อันประเสริฐ คืออันบวร. บทวา ทุกุตฺตม แปลวา ทุกปฏฐานอันสูง
สุด คืออันประเสริฐสุด. บทวา ทุกตฺติกกฺเจว คือ ทุกติกปฏิฐาน.
บทวา ติกทุกฺจ คือ ติกทุกปฏฐาน. บทวา ติกติกกฺเจว คือ
ติกติกปฏฐาน. บทวา ทุกทฺทุกฺจ คือ ทุกทุกปฏฐาน. คําวา ฉ
อนุโลมฺมหิ นยา สุคมฺภรี า ความวา ผูศึกษาพึงทราบนัย ๖ อันลึกซึ้ง
ดวยดี มีติกปฏฐานเปนตนเหลานี้ ในอนุโลม.
บรรดานัยเหลานั้น อนุโลมมี ๒ คือ ธัมมานุโลม และ ปจจยานุโลม ในอนุโลมสองนี้ ปฏฐานที่พระองคใหเปนไปดวยอํานาจเทศนา
ที่เปนอนุโลมแกธรรมทีท่ านรวบรวม ดวยบทอภิธรรมมาติกาอยางนี้วา
กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม ชื่อวา ธัมมานุโลม ปฏฐานที่พระองคให
เปนไปดวยอํานาจเทศนาที่เปนอันโลมแกปจจัย ๒๔ อยางนี้วา เหตุปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยา ชื่อวา ปจจยานุโลม.
บรรดาคําที่เปนคาถาเหลานั้น คาถานี้วา ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ
ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีรา ทานกลาวไวในอรรถกถาหนหลัง หมาย
ถึง ธัมมานุโลม. แตในอธิการนี้ คาถานี้ทานกลาวหมายถึง ปจจยานุโลม รัมมมานุโลมนั้น. เพราะฉะนั้น คําวา ฉ อนุโลมมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความในอรรถกถาอยางนี้วา นัย ๖ มี
ติกปฏฐานเปนตน ในธัมมานุโลมลึกซึ้งยิ่ง. แตในโอกาสนี้ ผูศึกษา
พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา นัย ๖ มี ติกปฏฐาน เปนตน เฉพาะใน
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ธัมมานุโลมในปจจยานุโลมที่เปนไปอยางนี้วา เหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ลึกซึ้งยิ่ง. บรรดานัย ๖ เหลานั้น ประเภทแหงปุจฉานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยอแสดงในปณณัตติวาระนี้ แหงปฏิจจวาระดวยอํานาจ
กุศลติกะเทานั้น ในติกะปฏฐานที่เปนอนุโลม. สวนในติกะ และทุกะ
ที่เหลือ และในปฏฐานที่เหลือไมมีปุจฉาเลยแมแตขอเดียว.
ก็ใน สหชาตวาระ เปนตน ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาไมยก
ปุจฉาขึ้นดวยอํานาจกุศลติกะ ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระที่มี
ไดเทานั้น. ก็เพราะพระบาลีวา ฉ อนุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภรี า. ผูศึกษา
พึงยกปฏฐานนัยทั้ง ๖ เหลานี้ ขึน้ แสดงในปจจยานุโลมนี้ ดวยอํานาจ
แหงปุจฉาทั้งหลาย เพราะวานั้นเปนภาระแหงอาจารยผูอธิบายปฏฐาน.
บัดนี้ เพื่อจะแสดง ปจจนียปฏฐาน พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม
คําวา กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัยหรือ ?
ในปจจนียปฏฐานนั้น มีการกําหนดปุจฉา เทากับอนุโลมปุจฉา เพราะ
เหตุนั้นในปจจนียปฏฐานนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ผูศึกษาพึง
อธิบายเหตุปจจัยแมในปจจนียปฏฐาน เหมือนอธิบายเหตุปจจัยในอนุโลมปฏฐาน แลวตรัสไวในที่สุดอีกวา พึงอธิบายเอกมูลกะจนถึงเตวีสติมูลกะ
แหงบทหนึ่ง ๆ ในปจจนียปฏฐาน เหมือนในอนุโลมปฏฐาน.
ก็คํานี้วา เตวีสติมูลก ในอธิการนี้ ตรัสหมายถึงทุมูลกปฏฐาน
เทานั้น สวนสัพพมูลกนัยในที่สุด ไดแกจตุวีสติมูลกนัยนั่นเอง. นัยนัน้
ทั้งหมดทรงยอไวแล.
พระบาลีน้วี า ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา ดังนี้ไดแกปจจนียะ ๒ อยางคือ ธัมมปจจนียะ และ ปจจย-
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ปจจนียะ. ใน ๒ อยางนั้น นัยที่พระผูมีพระภาคเจาใหเปนไปแลวดวย
อํานาจการแสดงธรรมที่สงเคราะห ดวยบทอภิธรรมมาติกาอยางนี้วา
กุสลา ธมฺมา โดยแสดงเปน ปจจนียะ วา นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ
นกุสโล ธมฺโม ชื่อวา ธัมมปจจนียะ นัยที่พระผูมีพระภาคเจาให
เปนไปดวยอํานาจการแสดงปจจัย ๒๔ ดวยอํานาจเปนปจจัยอยางนี้วา
นเหตุปจฺจยา นารมฺมณปจฺจยา ชื่อวา ปจจยปจจนียะ. ใน ๒ อยาง
นั้น คาถานี้วา ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา ในอรรถกถาในหนหลัง ทานกลาวหมายถึง ธัมมปจจนียะ
แตในอธิการนี้ คาถานี้ทานกลาวหมายถึง ปจจยปจจนียะ ในธัมมานุโลม
เทานั้น. เพราะฉะนั้น ในคาถาแหงอรรถกถาวา " ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา " ผูศึกษาพึงทราบใจความอยางนี้วา นัย ๖ มี ติกปฏฐาน
เปนตนในธัมมปจจนียะลึกซึ้งยิ่ง. แตในปจจนียะที่เปนไปแลวอยางนี้วา
นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา ในโอกาสนี้ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความ
อยางนี้วา นัย ๖ มีตกิ ะปฏฐานเปนตน เฉพาะในธัมมานุโลมเทานั้น
ลึกซึ้ง. บรรดานัย ๖ เหลานั้น ประเภทแหงปุจฉานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยอแสดงในปณณัตติวาระนี้แหงปฏิจจวาระ ดวยอํานาจธรรมเพียง
กุสลติกะ ในอนุโลมติกปฏฐานเทานั้น แมในติกะและทุกะที่เหลือ และ
ในปฏฐานที่เหลือก็ไมมีปุจฉาแมแตขอเดียว. ก็ในสหชาตวาระเปนตน
ตอจากนั้นพระผูมีพระภาคเจาไมทรงยกปุจฉาขึ้นดวยอํานาจกุสลติกะ ทรง
แสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระที่ไดอยูเทานั้น. ก็เพราะพระบาลีวา
ฉ ปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีรา พึงยกปฏฐานนัย ๖ เหลานี้ขึ้นแสดงใน
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ปจจยปจจนียะนี้ ดวยอํานาจแหงปุจฉา เพราะวานั่นเปนภาระแหงอาจารย
ผูอธิบายปฏฐาน.
บัดนี้ เพื่อจะแสดง อนุโลมปจจนียปฏฐาน พระผูมีพระภาคเจา
จึงเริ่มคําวา " กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
นอารัมมณปจจัยหรือ ? " ในอนุโลมปจจนียปฏฐานนั้น ในมูลที่มีมูละ
หนึ่ง มีเหตุบทเปนตน มีอนุโลมปจจนียปฏฐาน ๒๓ ดวยอํานาจการ
เชื่อมเหตุบทกับปจจัยหนึ่ง ๆ ในบรรดาปจจัย ๒๓ ที่เหลือวา
เหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา ฯลฯ เหตุปจฺจยา โนอวิคตปจฺจยา ในอนุโลมปจจนียปฏฐานนั้นมีปุจฉา ๑,๑๒๗ ขอ เพราะแตละ
บทแบงออกได ๔๙ ขอ. สวนในทุมูลกนัย ผูศกึ ษาพึงทราบการคํานวณ
ปุจฉา ดวยอํานาจบทที่เหลือ โดยลดบทหนึ่ง ๆ ในเอกมูลกนัยเปนตน
ทั้งหมดที่กลาวไวในอนุโลมอยางนี้วา อนุโลมปจจนียปฏฐานมี ๒๒ ดวย
อํานาจการเชื่อม เหตารัมมณบท กับปจจัยหนึ่ง ๆ กับบรรดาปจจัย ๒๒
ที่เหลือ.
อนึ่ง ในเอกมูลกนัยเปนตน ในอธิการนี้ปุจฉาใดมาแลว และอันใด
ไมไดมาในพระบาลี ปุจฉานั้นทั้งหมด ผูศึกษาพึงทราบตามแนวแหงนัย
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.
ก็ในคํานี้วา ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา มีอนุโลมปจจนียปฏฐาน ๒ อยาง คือ ธัมมานุโลมปจจนียะ
และ ปจจยานุโลมปจจนียะ ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นเอง. ใน
๒ อยางนั้น ปฏฐานที่พระองคทรงใหเปนไปดวยอํานาจการแสดงธรรม
ที่สงเคราะหไวดวยบทอภิธรรมมาติกา อยางนี้วา กุสโล ธมฺโม โดย
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อนุโลมปจจนียนัยวา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ นกุสโล ธมฺโม ชื่อวา ธัมมานุโลมปจจนียปฏฐาน. ปฏฐานที่พระพุทธองคทรงใหเปนไปดวยอํานาจ
การแสดงบทที่ไดในปจจัย ๒๔ อยางนี้วา เหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา
โดย อนุโลมปจจนียนัย ชื่อวา ปจจยานุโลมปจจนียปฏฐาน. ใน ๒
อยางนั้น คาถานี้วา ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ
นยา สุคมฺภรี า ในอรรถกถาในหนหลัง ทานกลาวหมายถึงธัมมานุโลมปจจนียปฏฐาน เฉพาะในธัมมานุโลมเทานั้น เพราะฉะนั้น ในคาถา
แหงอรรถกถาวา ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีรา พึงทราบเนื้อ
ความอยางนี้วา นัย ๖ มีติกะปฏฐานเปนตน ในธัมมานุโลมปจจนียนัย
ลึกซึ้งยิ่ง.
สวนใน ปจจยานุโลมปจจนียปฏฐาน ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาให
เปนไปแลวอยางนี้วา เหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา ในโอกาสนี้ผูศึกษา
พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา นัย ๖ มีตกิ ปฏฐานเปนตนเหลานี้ เฉพาะใน
ธัมมานุโลมเทานั้นลึกซึ้งยิ่ง. บรรดานัย ๖ เหลานั้น ประเภทแหงปุจฉานี้
พระองคทรงยอไวในปณณัตติวาระนี้แหงปฏิจจวาระ ดวยอํานาจแหง
ธรรมเพียงกุสลติกะเฉพาะในอนุโลมติกปฏฐานเทานั้น สวนในติกะและ
ทุกะที่เหลือแลในปฏฐานที่เหลือ ไมไดแสดงปุจฉาไวแมเพียงขอเดียว.
ก็ในสหชาตวาระเปนตน ตอจากนั้น ไมทรงยกปุจฉาขึ้นดวยอํานาจกุสลติกะ ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนา ดวยอํานาจวาระที่ไดอยู. ก็เพราะพระบาลี
วา ฉ อนุโลมปจฺจนียมฺหิ นยา สุคมฺภีรา พึงยกปฏฐานนัย ๖ เหลานี้
ขึ้นแสดงดวยอํานาจปุจฉา ในปจจยานุโลมปจจนียปฏฐานนี้ เพราะวานั่น
เปนภาระแหงอาจารยผูอธิบายปฏฐาน.
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บัดนี้ เพื่อจะแสดง ปจจนียานุโลมปฏฐาน. พระผูมพี ระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคํามีอาทิวา " กุศลธรรมพึงอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัยอารัมมณปจจัยหรือ ?" ในปจจนียานุโลมปฏฐานนั้น มี
กําหนดปุจฉาเทากับอนุโลมปจจนียปฏฐาน. ก็ในนัยที่มีมูละหนึ่งเปนตน
ในอธิการนี้ ปุจฉาใดที่มาแลวและอันใดที่ไมไดมาในพระบาลี ปุจฉานั้น
ทั้งหมดผูศึกษาพึงทราบตามแนวแหงนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.
แมในคําน วา ติกฺจ ปฏิานวร ฯเปฯ ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ
นยา สุคมฺภรี า ผูศึกษาพึงทราบปจจนียานุโลม ๒ อยาง คือ ธัมมปจจนียานุโลม และ ปจจยปจจนียานุโลม ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน
หนหลัง ใน ๒ อยางนั้น ปฏฐานที่พระองคใหเปนไปดวยอํานาจการ
แสดงธรรมที่สงเคราะหดวยบทอภิธรรมมาติกา อยางนี้วา กุสโล ธมฺโม
ดวยปจจนียานุโลมวา นกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ กุสโล ธมฺโม ชื่อวา
ธัมมปจจนียานุโลมปฏฐาน ปฏฐานที่ใหเปนไปดวยอํานาจการแสดงบท
ที่ไดอยูในปจจัย ๒ อยางนี้วา นเหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ดวย
ปจจยปจจนียานุโลม ชื่อวา ปจจยปจจนียานุโลมปฏฐาน. ใน ๒ อยาง
นั้น คาถานี้วา ติกฺจ ปฏานวร ฯเปฯ ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา
สุคมฺภีรา ในอรรถกถาในหนหลังทานกลาวหมายถึง ธัมมปจจนียานุโลมปฏฐาน. แตในอธิการนี้ คาถานี้ทานกลาวหมายถึง ปจจยปจจนียานุโลมปฏฐาน เฉพาะในธัมมานุโลมเทานั้น เพราะฉะนั้น ในคาถา
แหงอรรถกถาวา ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นยา สุคมฺภีรา. ผูศ ึกษาพึง
ทราบเนื้อความอยางนี้วา นัย ๖ มีติกปฏฐานเปนตน ในธัมมปจจนียานุโลมลึกซึ้งยิ่ง. สวนใน ปจจยปจจนียานุโลม ที่พระผูมีพระภาคเจาให
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เปนไปแลว อยางนี้วา นเหตุปจฺจยา อารมฺมณปจฺจยา ในโอกาสนี้
ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา นัย ๖ มีติกปฏฐานเปนตนเหลานี้
เฉพาะในธัมมานุโลมนั้นลึกซึ้งยิ่ง. บรรดานัย ๖ เหลานั้น ประเภทแหง
ปุจฉานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยอแสดงไวในปณณัตติวาระนี้แหงปฏิจจวาระ ดวยอํานาจธรรมเพียงกุสลติกะ เฉพาะในอนุโลมปฏฐานเทานั้น
แตในติกะและทุกะที่เหลือ และในปฏฐานที่เหลือไมไดทรงแสดงปุจฉาไว
แมแตวาระเดียว. ก็ใน สหชาตวาระ เปนตน ตอจากนั้น ไมทรงยก
ปุจฉาขึ้นดวยอํานาจกุสลติกะ ทรงแสดงเฉพาะวิสัชนาดวยอํานาจวาระ
ที่ไดอยูก็เพราะพระบาลีวา ฉ ปจฺจนียานุโลมมฺหิ นย า สุคมฺภรี า พึง
ยกปฏฐานนัยทั้ง ๖ เหลานี้ ขึ้นแสดงดวยอํานาจปุจฉาในปจจยปจจนียานุโลมปฏฐานนี้ เพราะวานั่นเปนภาระของอาจารยผูอธิบายปฏฐานแล.
จบอรรถกถาปณณัตติวาระ
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ปฏิจจวารนิทเทส
ปจจยานุโลม
[๕๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจ จัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. กุศลธรรม และอัพยกตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ .
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๖. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุอาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ และมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธ และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
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[๕๗] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๕๘] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุกฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๖. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากต
วิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
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๘. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๕๙] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
เพราะสมนันตรปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
อนันตรปจจัย และสมนันตรปจจัย (แสดงได ๓ วาระ) เหมือน
กับ อารัมมณปจจัย.
[๖๐] ๑. กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม
อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
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๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น หทยวัตถุอาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปทีเ่ ปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๓ อาศัยพาหิรมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑
อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึน้ , มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น,
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ซึ่งมีอาหารเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป
๒ เกิดขึ้น, อุปาทารูปอาศัยมหาภุตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ซึ่งมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป
๒ เกิดขึ้น, อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึน้
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป
๒ เกิดขึ้น, กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะสหชาตปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะสหชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลทั้งหลาย และมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
[๖๑] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 174

ขันธ ๒ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุอาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป
๒ เกิดขึ้น.
[๖๒] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนิสสยปจจัย
คือ อาศัยขันธ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น...ฯ ล ฯ...
นิสสยปจจัย (แสดงได ๙ วาระ) เหมือนกับ สหชาตปจจัย.
[๖๓] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอุปนิสสยปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
อุปนิสสยปจจัย (แสดงได ๓ วาระ) เหมือนกับ อารัมมณปจจัย.
[๖๔] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 175

๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น,
ขันธทั้งหลายอาศัย หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
[๖๕] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๖๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะกัมมปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล...ฯ ล ฯ... มี ๓ วาระ
อาศัยอกุศลธรรม ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมม๑

ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น, ฯ ล ฯ ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, ฯ ล ฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น,
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะกัมมปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะกัมมปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑. คือ กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑, อัพยากตธรรมอาศัยกุศล ๑, กุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑, รวมเปน ๓ วาระที่อาศัยกุศลธรรม แมท่อี าศัยอกุศลธรรมก็มี
นัยเชนเดียวกับอาศัยกุศลธรรม.
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[๖๗] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
[๖๘] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ
อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหาร ปจจัย
๑. คือ กุศลธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑, อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑. กุศลธรรมและ
พยากตธรรมอาศัยกุศลธรรม ๑, แมที่อาศัยอกุศลธรรมก็มีนัยเดียวกันกับที่อาศัยกุศลธรรม
พึงทราบการแสดงวาระโดยยอ ในที่อนื่ โดยแนวนี้.
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คือ อัพยากตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑
เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ซึ่งมีอาหารเปน
สมุฏฐานเกิดขึ้น อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
ฯ ล ฯ.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะอาหารปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๖๙ ] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย
คือ อาศัยกุศลขันธ ๑ เกิดขึ้น ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ (รวมทั้งขอ ๑).
อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ
อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น ฯ ล ฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ล ฯ.
อินทริยปจจัย (แสดงได ๙ วาระ) เหมือนกับ กัมมปจจัย.
[๗๐] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะฌานปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะมัคคปจจัย.
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ฌานปจจัยก็ดี มัคคปจจัยก็ดี แสดงได ๙ วาระ เหมือนกับ
เหตุปจจัย.
[๗๑] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสัมปยุตตปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
สัมปยุตตปจจัย แสดงได ๓ วาระ เหมือนกับ อารัมมณปจจัย.
[๗๒] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทิ้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น,
ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๖. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
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ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐาน อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูปอาศัยขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุอาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึน้ , มหาภูตรูป อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป
ปจจัย.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
[๗๓] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัตถิปปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลขันธเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
อัตถิปจจัย แสดงได ๙ วาระ เหมือนกับ สหชาตปจจัย.
[๗๔] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนัตถิปจจัย ฯ ล ฯ
เพราะวิคตปจจัย
นัตถิปจจัย ก็ดี วิคตปจจัย ก็ดี แสดงได ๓ วาระ เหมือนกับ
อารัมมณปจจัย.
[๗๕] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอวิคตปจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลขันธเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
อวิคตปจจัย แสดงได ๙ วาระ เหมือนกับ สหชาตปจจัย.
ปจจัยทั้ง ๒๓ เหลานี้ ผูสาธยายพึงจําแนกใหพิสดาร.
การนับจํานวนวาระในอนุโลมนัย
[๗๖] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี
๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๗] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
... ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
สหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
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มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๗๙] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย ในกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๘๐] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ อาเสวนปจจัย
กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๘๑] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ ปุเรชาตปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ...ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๒] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯ ล ฯ ปุเรชาตปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย
มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย
วิคตปจจัย ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
การนับจํานวนปจจัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล จบ
ปจจัยทั้งปวงมี อารัมมณปจจัยเปนมูล มี ๓ วาระเทานั้น.
[๘๓] เพราะอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ...ในอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓
วาระ ฯ ล ฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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เพราะสหชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ฯ ล ฯ.
เพราะอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ.
เพราะนิสสยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ฯ ล ฯ.
เพราะอุปนิสสยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ.
เพราะปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ.
[๘๔] เพราะอาสเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจับ
มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในอัญญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ใน อาเสวนมูลกนัย ไมมีวปิ ากปจจัย.
เพราะกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ.
[๘๕] เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑
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วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ นวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะวิปากปจจัย เปนมูล ไมมีอาเสวนปจจัย.
เพราะอาหารปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ
เพราะอินทริยปจจัย
"
มี ๙ วาระ
เพราะฌานปจจัย
"
มี ๙ วาระ
เพราะมัคคปจจัย
"
มี ๙ วาระ
เพราะสัมปยุตตปจจัย
"
มี ๓ วาระ
เพราะวิปปยุตตปจจัย
"
มี ๙ วาระ
เพราะอัตถิปจจัย
"
มี ๙ วาระ
เพราะนัตถิปจจัย
"
มี ๓ วาระ
เพราะวิคตปจจัย
"
มี ๓ วาระ
[๘๖] เพราะอวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯ ล ฯ ในนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 188

พึงกระทําปจจัยหนึ่ง ๆ ใหเปนมูล แลวนับจํานวนปจจัยโดยนัย
แหงการสาธยาย ฉะนี้แล.
อนุโลมนัย จบ
วรรณนาเนื้อความแหงปฏิจจวาระ
อรรถกถาปจจยานุโลมนัย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงละทิ้งปญหาที่วิสัชนาไมได
อยางนี้วา " อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
(ไมได) " เพราะกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเปนตน เกิดพรอมกันไมได
แลวแกเฉพาะปญหาที่วิสัชนาไดในปญหาทั้งหลาย ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอาศัยกุศลติกะในปณณัตติวาระ เมื่อทรงแสดงเพียงนัยไดทรงแสดง
ไวหาประมาณมิได เริ่มแตปญหา ๙ ขอ ดวยอํานาจเหตุปจจัยเปนตน
จึงทรงเริ่มนิทเทสวาระแหงปฏิจจวาระโดยนัยมีอาทิวา " กุศลธรรม อาศัย
กุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย. "
ในขอนั้น พึงมีคําถามวา ปญหา ๙ ขอ ผิวา เหตุปจฺจยา เปน
อาทินี้ยอมวิสัชนาไมไดทั้งหมอ แลวพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวทําไม
พระองคควรแสดงเฉพาะปญหาที่วิสัชนาไดเทานั้นมิใชหรือ ? ตอบวา ใช
ควรแสดงอยางนั้น แตเมื่อแสดงอยางนั้น ก็จําเปนตองแสดงไมใหรวบรัด
ในติกะ ทุกะ ติกทุกะ ติกติกะ และทุกทุกะหนึ่ง ๆ ในปฏฐานทั้งหมด
มีติกทุกปฏฐาน เปนตน. เพราะเหตุไร ? เพราะปญหาที่มีอยูในกุศล-
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ติกะไมมีเวทนาติกะเปนตนเลย อนึ่ง ตอนวิสัชนาวิตักกติกะและปติกะ
ในติกปฏฐาน อันวาดวยธัมมานุโลมปจจนียะ ปญหาเหลานี้ยอมไดรับ
วิสัชนาทั้งหมดดวย ฉะนั้น โดยการกําหนดอยางละเอียด ปญหาที่มีอยูใน
ติกะหนึ่ง ๆ ทั้งหมดพระองคทรงแสดงไวแลวในกุศลติกะ. จริงอยู เมื่อ
พระองคทรงแสดงปญหาไวอยางนี้ ปญหาที่วิสัชนาได อันพระองคทรง
ละทิ้งปญหาที่แกไมไดในกุศลติกะนั้นแลวทรงกลาวไว. กุลบุตรก็จะเขาใจ
ไดงายขึ้น เพราะฉะนั้น เพื่อจะใหกุลบุตรเขาใจไดงายขึ้น พระองคจึง
ทรงแสดงปญหาแมทั้งหมด (รวม ๔๙ ขอ) ไวในกุศลติกะ. บัณฑิตพึง
ทราบวา ก็ปญหาใดไมไดวิสัชนาในกุศลติกะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ละทิ้งปญหานั้นแลววิสัชนาเฉพาะปญหาที่แกไดเทานั้น.
พึงทราบเนื้อความในคําเหลานั้นตอไป คําวา กุสล ธมฺม ปฏิจฺจ
ความวา อาศัย คือ พึ่งพิง ซึ่งธรรมอันหนึ่งอันตางโดยขันธ มีเวทนาขันธเปนตน ในบรรดากุศลธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔ คือถึงโดยความเปน
ไปเชนเดียวกัน อธิบายวา เขาถึงความเกิดขึ้นรวมกันธรรมนัน้ .
สองบทวา กุสโล ธมฺโม คือ ธรรมอันหนึ่งซึ่งตางโดยสัญญาขันธ
เปนตน ในบรรดาธรรมอันเปนไปในภูมิ เชนเดียวกัน.
บทวา อุปฺปชฺชตฺ ความวา ถึงเบื้องบนตั้งแตอุปาทขณะจนถึง
นิโรธขณะ คือยอมบังเกิด. อธิบายวา ยอมไดซงึ่ ความติดตอกัน คือ
เขาถึงขณะทั้งสามมีอุปาทขณะเปนตน. บทวา เหตุปจฺจยา คือ เพราะ
กุศลเหตุที่ใหสําเร็จความเปนเหตุปจจัย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิสัชนาวา
อุปฺปชฺชติ ยอมเกิดขึ้น ในปุจฉาวา พึงเกิดขึ้นดังพรรณนามาแลว บัดนี้
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เพื่อจะแสดงซึ่ง ธรรมเปนที่อิงอาศัย (ปจจัย) และธรรมที่เขาไปอาศัย
เกิดขึ้น (ปจจยุบบัน) ดวยอํานาจแหงขันธจึงตรัสคํามีอาทิวา กุสล
เอก ขนฺธ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอก คือ ขันธใดขันธหนึ่งในบรรดา
ขันธสี่ มีเวทนาขันธเปนตน. สองบทวา ตโย ขนฺธา คือ สามขันธ
ที่เหลือเวนขันธที่ทานจัดเปนปจจัย. คําวา ตโย ขนฺเธ คือ ซึ่งขันธสาม
ที่เหลือในบรรดาขันธ มีเวทนาเปนตน เวนขันธอันหนึ่งที่ทานจัดวา
กําลังเกิด (เพราะเหตุปจจัย). คําวา เทฺว ขนฺเธ ความวา อาศัยขันธ
สอง ขันธใดขันธหนึ่งในทุกะ ๖ มีเวทนาทุกะและสัญญาทุกะเปนตน.
สองบทวา เทฺว ขนฺธา ความวา ขันธทั้งหลายสองที่เหลือเวนขันธที่ทาน
จัดวาเปนปจจัยเสีย ยอมเกิดขึ้นเพราะกุศลเหตุที่ใหสําเร็จความเปนเหตุ
ปจจัย. ก็เพราะขันธหนึ่งจะเปนปจจัยเฉพาะแกขันธหนึ่งหรือขันธสอง
ไมได หรือขันธสองวาเปนปจจัยเฉพาะแกขันธหนึ่งก็ไมไดเชนเดียวกัน
ฉะนั้น พระองคจึงไมตรัสวา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เปนตน. แมใน
คํามีอาทิวา อัพยากตธรรมอาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อ
ความตามนัยที่กลาวแลวนั้น แหละ.
คํานี้วา จิตฺตสมุฏาน รูป นี้ ทานกลาวไวเพื่อแสดงซึ่งรูป ที่ได
สหชาตปจจัยและเหตุปจจัยกับกุศล เพราะอรรถแหงคําวา ปฏิจฺจ มี
ความหมายวา สหชาตะ (เพราะคําวาอิงอาศัยมีอรรถวาเกิดรวม) แมใน
ที่ตอจากนี้ในฐานะเชนนี้พึงทราบนัยนี้เหมือนกัน. ในคํานี้วา วิปากา-
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พยากต กิริยาพฺยากต จะเอาอเหตุกจิตเขามารวมดวยไมได เพราะไมมี
เหตุปจจัย และไมหมายถึงอรูปวิบากดวย เพราะไมเกิดพรอมกับรูป
บทวา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา อัพยากตธรรม
คือกัมมชรูป อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น, บทวา วิปากาพฺยากต ทาน
กลาวดวยอํานาจ อัพยากตธรรม ทีม่ ีอยูในขณะนั้น. คําวา ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วตฺถุ นี้ ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา แมเมื่อวัตถุรูป (หทัยวัตถุ) อันทาน
ถือเอาแลวดวยศัพทวา กฏัตตารูป ก็ยังตองอาศัยขันธทั้งหลายเกิด คําวา
วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิด
คําวา เอก มหาภูต เปนตน ก็ในกลาวไวเพื่อแสดงวา อัพยากตธรรม
คือรูปอาศัยอัพยากตธรรมฝายรูปเกิด ก็ในคําเหลานี้ บัณฑิตพึงทราบ
อรรถโยชนา (การอธิบายความ) ตามนัยที่กลาวไวแลวในคําวา เอก
ขนฺธ เปนตน.
ในอัพยากตธรรมฝายรูป พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง มหาภูตรูป
อาศัยมหาภูตรูปเกิด อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปเกิด จึงตรัสคําวา มหาภูเต ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏาน เปนตน
มีคําถามวา เมื่อเปนอยางนั้นก็ควรจะเรียกเสียอยางนี้วา อุปาทารูป แต
เรียกสองอยางใหตางกันทําไม ? แกวา เพื่อแสดงถึงรูปอาศัยมหาภูตรูป
เกิด คําวา มหาภูต อุปาทารูป นี้บณ
ั ฑิตพึงทราบวา พระองคตรัสไวเพื่อ
แสดงวา รูปใดที่แสดงไวในหนหลังวา เกิดจากจิตและเกิดจากกรรม รูป
นั้นไมไดอาศัยขันธทั้งหลายเกิดอยางเดียว หากแตอาศัยมหาภูตรูปเกิดดวย.
บรรดารูปทั้งสองนั้น รูปที่จิตเปนสมุฏฐานยอมเกิดในปวัตติกาลเทานั้น
รูปเกิดจากกรรมยอมเกิดแมขณะปฏิสนธิกาลดวย. บทวา อุปาหารูป เปน
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วิเสสนะของสองบทนั้นนั่นแล. ในคํานี้วา กุสเล ขนฺเธ จ มหาภูเต จ
ปฏิจฺจ (อาศัยกุศลขันธและมหาภูตรูป) หมายเอามหาภูตรูปที่มีจิตเปน
สมุฏฐานเทานั้น. สวนในคํานี้วา จิตฺตสมุฏาน รูป หมายเอาทั้งมหาภูตรูป และอุปาทารูป จริงอยู แมมหาภูตรูป ก็อาศัยขันธทั้งหลาย และ
มหาภูตรูปดวยกันเกิด โดยนัยเปนตนวา เอก มหาภูต ปฏิจจฺ ตโย
มหาภูตา ถึงอุปาทารูป ก็อาศัยขันธและมหาภูตรูปเกิด โดยนัยที่ทาน
กลาวไววา มหาภูเต ปฏิจฺจ อุปาทารูป. แมในการวิสัชนาปญหาวา
อกุสลฺจ อพฺยากตฺจ ก็นัยนี้เหมือนกัน. ปุจฉา ๙ ขอในเหตุปจจัย
เปนอันไดรับวิสัชนาแลวดวยประการฉะนี้. จริงอยู ปญหาเหลานี้เทานั้น
ที่ใชไดในเหตุปจจัยนี้ ปญหาที่เหลือ ๔๐ ขอ เปนโมฆปญหา เพราะ
เหตุนั้นจึงไมไดรับวิสัชนา. บัณฑิตพึงทราบอรรถแหงปุจฉาและวิสัชนา
แมในอารัมมณปจจัยเปนตน ตามนัยนี้. สวนคําที่ควรจะวิจารณไวใน
ปจจัยนั้น ๆ ขาพเจาจักวิจารณตอไป.
พึงทราบวินิจฉัยใน อารัมมณปจจัย กอน บรรดาปุจฉา ๙ ขอ
ทานวิสัชนาไว ๓ ขอเทานั้น โดยทั้งปุจฉาที่เกี่ยวกับรูปเสีย เพราะรูปไม
เกิดดวยอํานาจอารัมมณปจจัย. เพราะเหตุนั้นแหละ พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุ ไมตรัสวา วัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย
เพราะวาวัตถุรูปนั้นไมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย.
ใน อธิปติปจจัย คําวา วิปากาพฺยากต นี้ พระองคตรัสหมาย
เอาเฉพาะ โลกุตตรวิบาก เทานั้น เพราะฉะนั้น ในปจจัยนี้ ทานจึงไมได
มุงเอาวา " ในปฏิสนธิขณะ." คําที่เหลือเชนเดียวกับเหตุปจจัย.
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แมใน อนันตรปจจัย และ สมนันตรปจจัย รูปก็มีไมได ฉะนั้น
จึงมีปุจฉา ๓ ขอเหมือนในอารัมมณปจจัย.
ใน สหชาตปจจัย คําวา ปฏิสนฺธิกฺขเณ พระองคตรัสดวยอํานาจ
ปฏิสนธิในปญจโวการภพ สวนในปจจยวิภังคในหนหลัง (ขางตน) มา
แลววา โอกฺกนฺติกฺขเณ. แมคํานั้นกับคํานี้ วาโดยเนื้อความแลวเปนอัน
เดียวกัน จริงอยูสองคํานี้ตางกันเพียงพยัญชนะเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง คําวา
โอกฺกนฺติ นี้เปนชื่อแหงปญจโวการปฏิสนธิ โดยพระบาลีวา เพราะประชุม
พรอมแหงองคสาม สัตวยอมกาวลงสูครรภ. คําวา ปฏิสนธิ ใชทั่วไป
แกภพทั้งปวง. แตในที่นี้ ประสงคเอาเฉพาะปญจโวการปฏิสนธิเทานั้น
เพราะพระบาลีวา กฏตฺตา จ รูป ดังนี้ เปนตน. จริงอยู คําวา ปฏิสนธิ
นั้น ยอมประมวลมาซึ่งความเปนปจจัย และปจจยุบบันแหงรูป และ
อรูปเขาดวยกัน. เพราะฉะนั้น การวิสัชนาที่บริบูรณทานจึงถือเอาวายอม
มีได. คําวา พาหิร เอก มหาภต ทานกลาวหมายเอามหาภูตรูปในที่
ทั้งหลาย มีพื้นดิน และแผนหินเปนตน ซึ่งไมเนื่องดวยอินทรีย. จริงอยู
ในปจจยวิภังควาระทานถือเอารวมกัน ทั้งภายในและภายนอกวา จตฺตาโร
มหาภูตา. เพราะนั้นเปนการแสดงโดยยอ. แตนี้เปนการแสดงโดยพิสดาร
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงจําแนกใหหมดจึงตรัสวา
พาหิร เอก มหาภูต เปนตน. คําวา อสฺสตฺตาน เอก มหาภูต
ปฏิจฺจ พระองคตรัสดวยอํานาจแหงมหาภูตรูป ที่มีสันตติ และ สมุฏฐาน
สอง. สวนคํานี้วา มหาภูเต ปฏิจฺจ กฏตฺตารูป ทานกลาวดวยอํานาจ
รูปมีกรรมเปนสมุฏฐาน. คํานี้วา อุปาทารูป ทานกลาวดวยอํานาจรูปมี
อุตุเปนสมุฏฐาน.
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ใน อัญญมัญญปจจัย ทานกลาววา ขนฺเธ ปฏิจฺจ วตฺถุ วตฺถุ
ปฏิจฺจ ขนฺธา (วัตถุอาศัยขันธ ขันธอาศัยวัตถุ) ดังนี้ ก็เพื่อแสดงวา
(นาม) ขันธแมทั้งสี่เปนอัญญมัญญปจจัยแกวัตถุโดยสวนเดียว.
ใน นิสสยปจจัย อันอรรถแหงคําวา ปฏิจฺจ ใจความเหมือนกับ
สหชาตะ เพราะฉะนั้น ความที่จักขายตนะเปนตน เปนนิสสยปจจัย ซึ่ง
ทานแสดงไวแลวในปจจัยวิภังควาระในหนหลัง พระผูมีพระภาคเจาจึงไม
ทรงถือเอาดวย. จริงอยู จักขายตนะเปนตน เปนปุเรชาตปจจัย แตใน
ที่นี้เปนไดเฉพาะสหชาตปจจัย เพราะเหตุนั้นเอง ทานจึงกลาวไววา
นิสสยปจจัย เชนเดียวกับสหชาตปจจัย.
ใน อุปนิสสยปจจัย ยอมไดวิสัชนา ๓ วาระเทานั้น เพราะความ
ที่รูปเปนอปนิสสยปจจัยไมได. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววาเชนเดียว
กับอารัมมณปจจัย. ในอุปนิสสยปจจัยนั้น กุศล อกุศล และอัพยากตธรรม
ทั้งหมดยอมไมไดอารัมมณูปนิสสยปจจัย แมกจ็ ริง แตคํานั้นบัณฑิต
พึงทราบวา ทานกลาวดวยอํานาจแหงธรรมที่ได (อารัมมณูปนิสสยะ)
เทานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยใน ปุเรชาตปจจัย ตอไป. สองบทวา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา ความวา ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุ คือดวยวัตถุ
อันใหสําเร็จความเปนปุเรชาตปจจัย. ในคําวา วิปกาพฺยากต เอก ขนฺธ
นี้ มีอธิบายวา ในอธิการนี้ วัตถุรูปใดเปนสหชาตปจจัยแกอัพยากตวิบาก
บัณฑิตไมพึงถือเอาวัตถุรูปนั้น ในปุเรชาตปจจัยนี้ เพราะจะตองจําแนก
โดยปุเรชาตปจจัย. แมธรรมทั้งหลายมีกุศลเปนตน ที่ไมไดปุเรชาตปจจัย
ในอรูปภพ ก็ไมควรถือเอาในอธิการนี้ เพราะจะตองจําแนกเปน
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ปุเรชาตปจจัยเหมือนกัน. สวนอารมณยอมไมไดความเปนปุเรชาตปจจัย
โดยแนนอน. เพราะวารูปายตนะเปนตน ใหสําเร็จความเปนปุเรชาตปจจัย
แกจักขุวิญญาณเปนตนเทานั้น. อารมณทั้งหลายที่เปนอดีต อนาคตยอม
มีแกมโนวิญญาณธาตุเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงไมถือเอาในที่นี้. เพราะ
วานี้เปนการแสดงดวยอํานาจแหงขันธ ไมใชดว ยอํานาจแหงวิญญาณธาตุ. อนึ่ง ดวยเทศนาวา วิปากาพฺยากต เอก ขนฺธ ทานหมายเอา
วิญญาณธาตุทั้งหมด ไมหมายเฉพาะจักขุวิญญาณธาตุเปนตนเทานั้น ดังนี้
แล.
ธรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง ยอมไมเปนปจจัยแกกุศล และอกุศล
เพียงแตค้ําจุนอัพยากตธรรมเทานั้น หาใชเปนตัวแตงใหเกิดไม เพราะ
เหตุนั้น แมธรรมอยางหนึ่งที่ควรจะกลาวอยางนี้วา เกิดขึ้นเพราะ
ปจฉาชาตปจจัยจึงไมมี เพราะฉะนั้น ทานจึงไมไดทําการวิสัชนา
ไวดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย.
พึงทราบวินิจฉัยใน อาเสวนปจจัย กิริยาจิตยอมไมไดอาเสวนปจจัย
ทั้งหมดก็จริง ถึงอยางนั้นทานก็กลาววา กิริยาพฺยากต ดวยอํานาจกิริยา
จิตที่ได (อาเสวนปจจัย) เพราะฉะนั้น พึงทราบวา อันชวนะกิริยาทาน
ถือเอาแลวในอธิการนี้.
พึงทราบวินิจฉัยใน กัมมปจจัย พึงทราบวา ในกุศลจิต อกุศลจิต
มีกัมมปจจัยที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน แมอัพยากตกิริยาก็เหมือนกัน.
สวนในอัพยากตะฝายวิบาก พึงทราบวา กัมมปจจัย ที่เปนไปตางขณะ
กัน. อนึ่ง ในขณะปฏิสนธิ นานักขณิกกมัมปจจัย พึงทราบวามีแกมหาภูตรูปดวย. สวนรูปที่มจี ิตเปนสมุฏฐาน มีเอกขณิกกัมมปจจัยเทานั้น.
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กัมมชรูปและรูปแหงอสัญญสัตตพรหม มีเฉพาะนานักขณิกกัมมปจจัย
เหมือนกัน. แกกัมมชรูปในที่นี้ไดแกชีวิตินทรีย. รูปที่เหลือทานเรียกวา
อุปาทารูป รูปอาศัย เพราะไมไดเกิดจากกรรมอยางเดียว. เมื่อเปน
เชนนั้นในอธิการนี้ ทานประสงคเอาเฉพาะกัมมชรูปเทานั้น.
กุศล อกุศล และกิริยายอมไมไดใน วิปากปจจัย เพราะฉะนั้น
ทานจึงแตงวิสัชนาดวยอํานาจแหงอัพยากตะเทานั้น. บทวา จิตฺตสมุฏาน มุงเฉพาะรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานเทานั้น. บทวา กฏตฺตารูป
คือ อินทรียรปู และวัตถุรปู ตามสมควรแกภูมิที่จะมีได. บทวา อุปาทารูป
คือ อุปาทารูปที่เหลือนอกจากนั้น ซึง่ มีอยูในสมัยนั้น.
ใน อาหารปจจัย พึงทราบการเกิดขึ้นแหงขันธทั้งหลาย มีกุศล
เปนตนทั้งหมด แหงรูปที่มี เปนสมุฏฐาน แหงอรูป และแหงมหาภูตรูป
ในขณะปฏิสนธิ ดวยอํานาจแหงอาหารที่เปนนาม. บทวา จิตฺตสมุฏาน
คือ มีภวังคจิตเปนตน เปนสมุฏฐาน. บทวา อาหารสมุฏาน คือ มี
กพฬีการาหารเปนสมุฏฐาน. บทวา จิตฺตสมุฏาน คือ มีกุศลจิตและ
อกุศลจิตเปนสมุฏฐานเทานั้น วาโดยลําดับแหงอาหารในปจจยวิภังควาระ
ทานแสดงกพฬีการาหารไวเปนที่ ๑ แตในทีน่ ี้พึงทราบวาทานแสดง
อาหารที่เปนนามกอน ดวยอํานาจปุจฉาวา กุสล ธมฺม เปนตน.
แมใน อินทริยปจจัย โดยการจัดลําดับอินทรียในปจจยวิภังค ทาน
แสดงจักขุนทรียเปนอันดับแรก สวนในอธิการนี้ทานแสดงความที่ อรูปอินทรีย เปนปจจัยกอน เกี่ยวกับคําถามถึงธรรมที่เปนกุศลเปนตน บรรดา
อรูปอินทรียเหลานั้น ควรถือเอาอรูปอินทรียเทาที่จะหาไดในธรรมทั้งหลาย
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มีกุศลเปนตน. แมในภูตรูปทั้งหลาย ที่เกิดแลวแกอสัญญสัตตพรหม
ทั้งหลายก็ควรถือเอาเฉพาะชีวิตินทรียและ.
ใน ฌานปจจัย และ มัคคปจจัย มีวิสัชนาเชนเดียวกับเหตุปจจัย
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไวในอธิการนี้วา เชนเดียวกับเหตุปจจัย.
วิสัชนาใน สัมปยุตตปจจัย มีคติเหมือนอารัมมณปจจัย ฉะนั้น ในที่นี้
ทานจึงกลาววา เหมือนอารัมมณปจจัย.
พึงทราบวินิจฉัยใน วิปปยุตตปจจัย ตอไป. สองบทวา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ความวา ธรรมทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะ วิปปยุตตปจจัย คือเพราะวัตถุที่ใหสําเร็จความเปนวิปปยุตตปจจัย. สองบทวา
ขนฺเธ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ความวา ธรรมทั้งหลายอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย คือเพราะขันธทั้งหลายที่ใหสําเร็จความเปนวิปปยุตตปจจัย. คําวา ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา อธิบายวา ขันธทั้งหลาย
อาศัยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย คือเพราะวัตถุที่ใหสําเร็จความ
เปนวิปปยุตตปจจัย. คําวา จิตฺตสมุฏาน รูป ขนฺเธ วิปปฺ ยตฺตปจฺจยา
ความวา รูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะขันธทั้งหลายใหสําเร็จความเปนวิปปยุตตปจจัย แมใน
วิสัชนาที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบความตามนัยที่ทานกลาวไวในคําวา วตฺถุ
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา เปนตน. ก็ดวยศัพทวา วัตถุ ในวิปากาพยากตะนี้
บัณฑิตควรรวมเอาจักขุเปนตนมาดวย. คําวา เอก มหาภูต เปนอาทิ
ทานกลาวไวเพื่อแสดงวา มหาภูตรูปเปนปจจัยแกอัพยากตธรรมฝายรูป.
บทวา จิตฺตสมุฏาน ความวา ยอมไดรูปที่มีอัพยากตจิตเปนสมุฏฐาน
และรูปที่มีกศุ ลและอกุศลจิตเปนสมุฏฐาน.
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ใน อัตถิปจจัย คําอธิบายทั้งหมดดําเนินตามสหชาตปจจัย เพราะ
ฉะนั้น ในปจจัยนี้ทานกลาววา เหมือนกับสหชาตปจจัย.
นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย แนวเดียวกับอารัมมณปจจัย. อวิคตปจจัย มีคติเหมือนสหชาตปจจัย เพราะเหตุนั้นในปจจัยนั้นทานจึงกลาววา
เหมือนสหชาตปจจัย.
คําวา อิเม เตวีสติ ปจฺจยา ทานกลาวไวดวยอํานาจปจจัย อัน
ทานยอแสดงไว. บทวา วิตฺถาเรตพฺพา ความวา ผูศึกษาพึงอธิบายให
พิสดารดวยอํานาจปุจฉาที่วิสัชนาได นี้เปนการพรรณนาเนื้อความในการ
วิสัชนากุสลติกะแหง ปฏิจจวาระ ใน ปจจยานุโลม ที่มีมลู หนึ่ง เริ่มแต
เหตุปจจัยเปนตน.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงวิสัชนาวาระที่ไดในปจจัยหนึ่งๆ ในบรรดาเหตุปจจัยเปนตน ดวยอํานาจแหงจํานวนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุยา นว เปนอาทิ. พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้น. สองบทวา เหตุยา นว
ความวา ในเหตุปจจัยมีวาระแหงปุจฉาและวิสัชนา ๙ วาระ คืออยางไร ?
คือ กุศลกับกุศล อัพยากตะกับกุศล กุศลและอัพยากตะกับกุศล อกุศล
กับอกุศล อัพยากตะกับอกุศล อกุศลและอัพยากตะกับอกุศล อัพยากตะ
กับอัพยากตะ อัพยากตะกับกุศลและอัพยากตะ อัพยากตะกับอกุศลและ
อัพยากตะ สองบทวา อารฺมมเณ ตีณิ คือ กุศลกับกุศล อกุศลกับอกุศล
อัพยากตะกับอัพยากตะ.
บทวา อธิปติยา นว เชนเดียวกับที่กลาวแลวในเหตุ. ทานกลาว
ไววา จริงอยู ในปจจัย ๒ ทานจําแนกออกไปปจจัยละ ๙. ปุจฉาและ
วิสัชนาในปจจัยทั้งปวง เชนเดียวกับเหตุปจจัยนั่นเอง. แตในวิภังคมี

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 199

แปลกกันออกไป. เพราะวารูปก็ยังมีไดในการวิสัชนาอัพยากตบท ใน
อัญญมัญญปจจัย. ในปุรชาตปจจัยก็เหมือนกัน. ใน อาเสวนปจจัย
ไมไดวิบากจิตและวิถีจิต. สองบทวา วิปาเก เอก คือ อัพยากตะกับ
อัพยากตะนั่นเอง. เมื่อวาโดยยอ ในอธิการนี้มีการกําหนดวาระอยาง
เทานั้น คือ ๙-๓-๑ โดยพิสดารดังนี้คอื หมวดนวกะมี ๑๒ ปจจัย
หมวดติกะมี ๑๐ หมวดเอกะมี ๑. ในปจจัย ๒๓ ทั้งหมดมี ๑๓๙ วาระ
และปุจฉาอีก ๑๓๙ ขอ. แมคําวา เอกูนจตฺตาฬีสาธิก ปุจฺฉาวิสชฺชนสต
ก็ระบุถึงคําวา เอกูนจตฺตาฬีสาธิก วารสต นั้นเอง พระอาจารยครั้น
แสดงการนับในปจจัยที่มีมูลหนึ่ง มีเหตุปจจัยเปนตนอยางนี้แลว เพื่อจะถือ
เอาเฉพาะจํานวนที่ไดอยูในเทศนา ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยอวิตถาร
เทศนาในปจจัยที่มีมูลสองอื่นจากนี้ แลวแสดงไวในปจจัยที่มีมูลหนึ่ง แลว
แสดงการกําหนดวาระ จึงกลาวคําวา เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ
เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ เปนตน ในปจจัยที่มีมูลสอง
กอน.
ในขอนั้น มีวิธีกําหนดดังนี้ ปจจัย ที่มีการนับมาก (คือมีวาระมาก)
ประกอบกับปจจัยที่มีการนับไมมาก ยอมมีจํานวน (วาระ) เทากับจํานวน
ไมมากนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เหตุปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ
เพราะเหตุปจจัยในอารัมมณปจจัยมี ๓ วาระ. อธิบายวา ในเหตุอารัมมณทุกะไดวิสัชนา ๓ ขอ ที่กลาวไวในอารมณเทานั้น. สวนปจจัยที่มีวิธีนับ
เทากัน ประกอบกับปจจัยที่มีวิธีนับเทากัน ยอมมีจํานวนเพิ่มและลด
ลง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เหตุปจฺจยา อธิปติยา นว เพราะ
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เหตุปจจัยในอธิปติปจจัยมี ๙ วาระ. อธิบายวา ในเหตุอธิปติทุกะได
วิสัชนา ๙ ขอ.
สองบทวา วิปาเก เอก ความวา ในเหตุวิปากทุกะยอมไดวิสัชนา
๑ ขอ ที่กลาวไวในวิบากเทานั้น บัณฑิตพึงทราบการกําหนดวาระในปจจัย
ที่มีมูล ๒ เทานี้กอนดวยประการฉะนี้. ในวิสชั นาที่มีมูล ๓ เปนตน ก็มี
วิธีกําหนดอยางนี้เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา เหตุปจฺจยา
อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา ตีณิ เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
อธิปติปจจัยมี ๓ วาระ อธิบายวา ใน เหตุอารมฺมณอธิปติติกะ ได
วิสัชนา ๓ ทีก่ ลาวไวในอารมณเทานั้น ในวิสัชนาทั้งปวง บัณฑิตพึง
ขยายนัยออกไปอยางนี้. สวนในวิสชั นาที่มีมูล ๑๒ ยอมไมไดวิปากปจจัย
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อาเสวนปจฺจยา กมฺเม ตีณิ เพราะ
อาเสวนปจจัย ในกัมมปจจัยมี ๓ วาระ แลวกลาววา อาหาเร ตีณิ ใน
อาหารปจจัยมี ๓ วาระ เปนตน ไมเทาความไปถึงวิบากเลย แมใน
วิสัชนาที่มีมูล ๑๓ เปนตน ก็นยั นีเ้ หมือนกัน เปนแตวาในที่นี้ทานยอ
ปจจัยเหลานั้น แลวกลาวถึงปจจัยที่มีมูล ๒๓.
ปจจัยมีมูล ๒๓ นั้น ปจจัยนั้นแยกเปน ๒ ประเภท คือที่มี
อาเสวนะบาง มีวิบากบาง ใน ๒ อยางนั้นที่มีอาเสวนะ ทานแสดงไว
กอน ปจจัยที่มีอาเสวนะนั้นไดวิสัชนา ๓ ขอเทานั้น เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา อาเสวนปจฺจยา อวิคเต ตีณิ เพราะอาเสวนปจจัย ในอวิคตปจจัยมี ๓ วาระ สวนปจจัยที่มีวิบาก (เกิดรวมกับวิบาก) ยอมไมได
อาเสวนะ. เพราะฉะนั้น เพื่อจะละอาเสวนะแลวแสดงจํานวนดวยอํานาจ
วิบาก ทานจึงแสดงนัยหนึ่งคั่นไววา เหตุปจฺจยา ฯเปฯ วิปากปจฺจยา
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อาหาเร เอก แลวแสดงมูล ๒๓ ภายหลัง. ก็บรรดาปจจัยที่มีมูล ๒
สองพวกนี้ วิปากปจจัยไมมีในพวกหนึ่ง อาเสวนปจจัยไมมีในพวกหนึ่ง
ก็จริง แตปจฉาชาตปจจัยมีไดทั้งสองพวก. แตบัณฑิตพึงทราบมูล ๒๓
นี้เทานั้น โดยศัพทเกินมา ในปจจัย ๒ พวกนัน้ ฝายมีอาเสวนะได
วิสัชนา ๓ ดวยอํานาจอาเสวนะ ฝายมีวิบากไดวิสัชนาหนึ่ง ดวยอํานาจ
วิปากปจจัยนี้ เปนการนับในปจจัยที่มีมูลหนึ่งเปนตน เริ่มแตเหตุปจจัย
มาดวยประการฉะนี้.
ก็คํานี้อันใดทานกลาวไววา อารมฺมเณ ิเตน สพฺพตฺถ ตีเณว
ปฺหา ในลําดับปจจัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล คํานั้นทานกลาวไวเพื่อแสดง
วาในอารัมมณบททุกบท ทั้งในฝายปจจัยที่มีมูล ๑ และมีมูล ๒ เปนตน
เริ่มแตอารัมมณปจจัยไป และในการประกอบอธิบายปจจัยที่เหลือพรอม
กับอารมณ ปจจัยที่มีปญหา ๙ ขอ มีปุจฉา ๓ ขอเทานั้น สวนในวิปากบท
และในการประกอบปจจัยที่เหลือพรอมกับวิปากบท
มีปญหาขอเดียว
เทานั้น คําใดที่ขาพเจากลาวไวในหนหลังวา ปจจัยที่มีวิธีการนับมาก รวม
กับปจจัยที่มีวิธีการนับไมมาก ยอมมีจํานวนเทากันกับปจจัยที่ไมมากนั้น
ดังนี้ คํานั้น ขาพเจากลาวไวถูกตองแลวแล.
บัดนี้ พึงแสดงปจจัยที่มีมูลเดียวเปนตน ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย
เปนอาทิ ในปจจัยเหลานั้น ปจจัยที่มีมูล ๑ กอน ทานไมไดแสดงไวใน
ปจจัยสักอยางหนึ่งวา เหมือนกับปจจัยที่มีมูลหนึ่งแหงเหตุปจจัยนั่นเอง.
ก็เพื่อจะแสดงจํานวนในปจจัยที่มีมูล ๒ ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย ทาน
จึงกลาววา อารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ตีณิ อธิปติยา ตีณิ ฯเปฯ อวิคเต
ตีณิ ก็ในอธิการนี้เมื่อทานควรจะกลาววา อารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา
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ตีณิ ฯเปฯ อวิคเต ตีณิ ทานก็วางเหตุปจจัยแมอยูขางหนาของอารัมมณปจจัยไวขางหลัง แลวกลาววา อารมฺมณปจฺจยา เหตุยา ตีณิ เพราะ
อารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัยมี ๓ วาระ เพื่อแสดงปจจัยที่มีวิธีนับมาก
มีเหตุปจจัยเปนตน และวิธีนับที่หาไดในการเทียบเคียงปจจัยเหลานั้น.
ปจจัยที่มีวิธีการนับนอยกวาและเทากัน. คํานี้ยอมแจมแจงดวยอธิบายนั้น.
อารัมมณปจจัยยอมถึงความตางกัน โดยเปนทุกะและติกะ เพราะวิธีการนับ
ที่มากกวาหรือเทากับปจจัยใด ๆ ในปจจัยนั้นทั้งหมด พึงทราบวามีปญหา
และวิสัชนา ๓ ขอเทานั้น. สวนในการเทียบเคียงกับวิปากปจจัย ยอมได
ปุจฉาและวิสัชนาขอเดียวเทานั้น ขอนั้นทาไมไดแสดงไวในอธิการนี้วา
จักมีแจงในการนับเกี่ยวกับวิปากปจจัยเปนตน และการนับที่ทานแสดงไว
ในปจจัยที่มีมูล ๒ นี้แหละ เปนวิธีนับในปจจัยที่มีมูล ๓ เปนตนดวย
เพราะฉะนั้น ปจจัยที่มีมูล ๓ เปนตน ทานจึงไมอธิบายไวอยางพิสดาร
ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย.
บัดนี้ ทานกลาวคํามีอาทิวา อธิปติปจฺจยา เหตุยา นว เพราะ
อธิปติปจจัย ในเหตุปจจัยมี ๙ วาระ เพื่อจะแสดงวิธีนับ ในปจจัยที่มีมูล ๒
เปนตน ดวยอํานาจอธิปติปจจัยเปนตน พึงทราบนิทเทสแหงปจจัยตาม
นัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในเหตุปจจัยนั้นนั่นแล ก็เพราะอธิปติปจจัย
(เปนมูล) เหตุปจจัยมีปุจฉาและวิสัชนา ๙ ขอฉันใด ในปจจัยที่มีวินับ
เทากับเหตุปจจัยที่เหลือก็มี ๙ ขอฉันนั้น ดังที่ไดอธิบายมาแลวนี้ ในการ
เทียบเคียงปจจัย ที่มีวิธีนับเทากับปจจัยที่มีอยูในอันดับแรก การนับยอม
มีดวยอํานาจแหงปจจัย ที่อยูในอันดับแรก ผูศึกษาพึงทราบวา ก็ในการ
เทียบเคียงปจจัยมีการนับนอยกวากับปจจัยที่เปนตัวตั้งนั้น จํานวนยอมมี
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ดวยอํานาจแหงปจจัยที่มีการนับนอยกวา บัณฑิตอธิบายปจจัยที่มีมูล ๓ ให
พิสดารดวยอํานาจอารัมมณปจจัย ฉันใด จะอธิบายดวยอํานาจอธิปติปจจัย
ก็ดี อนันตรปจจัยอื่นจากนั้นก็ดี เหมือนอยางนั้นไมได เพราะฉะนั้น
ในปจจัยทั้งหมดควรใหสําเร็จดวยอํานาจแหงวิธีนับ อันทานแสดงไวแลว
ในปจจัยที่มีมูล ๒ เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ทานจึงกลาววา การทําปจจัย
หนึ่ง ๆ ใหเปนมูลแลวนับตามพลความที่ลําดับไว.
จบอรรถกถาปจจยานุโลมนัย
ปจจยปจจนียนัย
[๘๗] ๑. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก อัพยากตกิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยรูปขันธ ๓ เกิด
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ขึ้น. ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัย
ขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึน้ ,
มหาภูตรูป ๑ อาลัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูต
รูป ๒ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
[๘๘] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธเกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและ
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อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๔. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐาน อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๘๙] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
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ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๖. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภุตรูป ๑ เกิดขึ้น,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป ทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๐] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอนันตรปจจัย
เพราะนสมนันตรปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
นอนันตรปจจัย ก็ดี นสมนันตรปจจัย ก็ดี แสดงได ๕ วาระ
เหมือนกัน นอารัมมณปจจัย.
[๙๑] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอัญญมัญญปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะนอัญญมัญญปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนอัญญมัญยปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลาย อันมีในภายนอกเกิดขึ้น, อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
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อันมีอาหารเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น, อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
อันมีอุตุเปนสมุฏฐานเกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๔. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอัญญมัญญปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอัญญมัญญปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๒] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอุปนิสสยปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
เพราะ นอุปนิสสยปจจัย แสดงได ๕ วาระ เหมือนกัน
นอารัมมณปจจัย.
[๙๓] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 211

มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ ...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัย มหาภูตรูป ๑ เกิดขึน้ ,
มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูต
รูป ๒ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๖. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม และอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๔] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
[๙๕] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
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นปจฉาชาตปจจัย ก็ดี นอาเสวนปจจัย ก็ดี แสดงได ๙ วาระ
เหมือนกับ นอธิปติปจจัย.
[๙๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๒. กุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ อกุศลเจตนา อาศัยอกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตธรรมเกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูปเกิดขึ้น มหาภูตรูป ๑ อาศัย มหาภูตรูป ๓
เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, อุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๗] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
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๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯ ล ฯ.
จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๘. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๙. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอกุศลขันธทั้งหลาย และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๘] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
นอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป อุตสุ มุฏฐานรูป ฯ ล ฯ.
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สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น,
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๙๙] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
นอินทริยปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูปเกิดขึ้น ฯ ล ฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
[๑๐๐] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ซึ่งสหรคตดวยปญจวิญญาณเกิดขึ้น
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึน้
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๑๐๑] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นมัคคปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตต-
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สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และ กฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๓ อาศัย
มหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, ฯ ล ฯ
จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯ ล ฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๑๐๒] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนสัมปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
ปจจัยนี้แสดงได ๕ วาระ เหมือนกับ นอารัมมณปจจัย.
[๑๐๓] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัย ขันธ
๒ เกิดขึ้น.
พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ล ฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๑๐๔] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะโนนัตถิปจจัย
...เพราะโนวิคตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยกุศลขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
สองปจจัยนี้แสดงได ๕ วาระ เหมือนกับ นอารัมมณปจจัย.

การนับจํานวนปจจัยในปจจยปจจนียนัย
[๑๐๕] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๐๖] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๗] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 218

ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๘] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย
นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
[๑๐๙] เพราะนอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๑๐] เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ... ในโนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๑] เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๑๒] เพราะนอธิปติปจจัย ในอารัมมณปจจัยมี ๑ วาระ... ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๑๓] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๑๑๔] เพราะนอนันตรปจจัย... เพราะนสมนันตรปจจัย... เพราะ
นอัญญมัญญปจจัย... เพราะนอุปนิสสยปจจัย... แสดงเหมือนกันกับ
นอารัมมณปจจัย (ดูขอ ๑๐๙-๑๑๐).
[๑๑๕] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๑๑๖] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ. ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๗ ] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ) ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๑๑๘] เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาร ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๕ วาระ.
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[๑๑๙] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมันนตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาร ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาร ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๐] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ.... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย
มี ๑ วาระ) ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๑] เพราะนกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๒๒] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจ จัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ) ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๓] เพราะนวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๒๔] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจ จัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๕] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ) ... ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๖] เพราะนอาหารปจจัย... เพราะนอินทริยปจจัย... เพราะ
นฌานปจจัย ... เพราะนมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๒๗] เพราะนสัมปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ปจจัยนี้เหมือนกับนอารัมมณปจจัย... ใน
โนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๒๘] เพราะนวิปปยุตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
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วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๒๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๓๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย
มี ๑ วาระ)... ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๑๓๑] เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
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นปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๑๓๒] เพราะโนวิคตปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
ปจจยปจจนียนัย จบ
อรรถกถาปจจยปจจนียนัย
ก็เพราะวิสัชนาที่ใน ปจจยปจจนียะ (ตรงขามกับปจจัย) ยอม
มีไดดวยกุศลบทที่เวนเหตุปจจัยแลว กุศลธรรมเกิดขึ้นไมได ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา อกุสล ธมฺม ปฏิจฺจ เปนอาทิ. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา นเหตุปจฺจยา เปนการปฏิเสธเหตุปจจัย อธิบายวา
เวนเหตุปจจัยแลวก็ยังเกิดเพราะปจจัยอื่นได. จริงอยู เหตุนั้น คือ โมหะ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา เปนเหตุปจจัยเองแกธรรมที่สัมปยุต และรูปที่มีจิต
เปนสมุฏฐาน. แตเพราะไมมีเหตุอื่นสัมปยุตดวย จึงชื่อวา ไมเกิด
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เพราะเหตุปจจัย เพราะฉะนั้น เวนเหตุปจจัยเสีย โมหมูลจิตก็เกิดได
เพราะปจจัยอันเหมาะแกตนที่เหลือในธรรมที่ตรงกันขามทั้งหมด. บัณฑิต
พึงทราบเนื้อความไปตามนัยนี้. คํานี้วา อเหตุก วิปากาพฺยากต พึง
ทราบดวยอํานาจจิตที่ยังรูปใหเกิดขึ้น แมในบทอืน่ ที่เชนนี้ก็นัยนี้เหมือน
กัน.
ใน นอธิปติปจจัย แมอธิบดี จะไมไดอธิปติปจจัย เพราะไมมี
อธิบดีที่สองเกิดรวมกับตนก็จริง แตอธิบดีจะไมมีอธิบดีเหมือนโมหะที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ เปนอเหตุกะหาไดไม. ก็ในเวลาที่กุศลธรรมเปนตน ไมทําฉันทะเปนตน ใหเปนอธิบดีเกิดขึ้น กุศลธรรม
เปนตนทั้งหมดไมเปนอธิบดี เพราะฉะนั้น เทศนามีอาทิวา เอก ขนฺธ
ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา นี้ พึงทราบวา พระองคเทศนาไวดวยอํานาจเทศนา
มีการรวบรวมไวซึ่งอธิบดีทั้งหมด ไมใชยกขึ้นเพียงอธิบดีแยกกันไป
เหมือนโมหะ. ใน นอนันตรปจจัย และ นสมนัตรปจจัย มี รูป
เทานั้นเปนปจจยุบบัน เหมือนใน นอารัมมณปจจัย. เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาววา นอารมฺมณปจฺจยสทิส. สหชาตปจจัยขาดหายไป.
นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัยก็ขาดหายไปเหมือนสหชาตปจจัย. เพราะเหตุไร ? เพราะปจจัยเหลานี้ไมมีอะไรเกิดแยกกัน. จริงอยู
เพราะการบอกปดเสียซึ่งสหชาตปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย รูปธรรมและอรูปธรรมแมสักอยางหนึ่งก็เกิดขึ้นไมได เพราะฉะนั้น
ปจจัยเหลานั้นจึงลดไป. ในวิภังคแหง นอัญญมัญญปจจัย พึงทราบการ
เวนหทยวัตถุดวยคําวา กฏัตตารูป อาศัยวิปากาพยากตขันธเกิดขึ้นใน
ปฏิสนธิกาล. รูปเทานั้นเปนปจจยุบบันในวิภังคแหง นอุปนิสสยปจจัย.
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เพราะรูปนั้นไมไดอุปนิสสยปจจัย. สวนอรูป (นาม) ไมไดอารัมมณูนิสสยปจจัย และปกตูปนิสสยปจจัยก็จริง แตก็ไมพนอนันตรูปนิสสยปจจัย
ไปได. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นอารมฺมณปจฺจยสทิส.
ใน นปุเรชาตปจจัย คําวา จิตฺตสมุฏาน รูป ทานกลาวไวดวย
อํานาจปญจโวการภพ. สหชาตปจจัยและปุเรชาตปจจัย ยอมถึงการรวม
ลงในคํานี้วา นปจฺฉาชาตปจฺจยา เพราะฉะนั้น บาลีในคํานี้จึงเชนเดียว
กับสหชาตปจจัย. ก็บาลีนั้นขยายไวอยางพิสดาร ใน นอธิปติปจจัย ฉะนั้น
ในที่นี้จึงยอไว. นอาเสวนปจจัย พึงทราบดวยสามารถแหงปฐมชวนะ
ฝายกุศลและอกุศล. กิริยาพยากตะก็เหมือนกัน. แมในอธิการนี้ก็พึงทราบ
บาลีดวยอํานาจแหงคําที่ทานใหพิสดารใน นอธิปติปจจัย เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นปจฺฉชาตปจฺจยมฺป นอาเสวนปจฺจยมฺป
นาธิปติปจฺจยสทิส ดังนี้ (บาลีขอ ๙๕). ใน กัมมปจจัย ไมถือเอา
วิบากเจตนาวาไดนานักขณิกกัมมปจจัย. ใน นอาหารปจจัย มีเฉพาะรูป
บางรูปเทานั้น เปนปจจยุบบัน ใน นอินทริยปจจัย ก็เหมือนกัน. ใน
นฌานปจจัย มีปญจวิญญาณธรรม (ทวิปญจวิญญาณ) และรูปบางรูปเปน
ปจจยุบบัน. จริงอยู ในปญจวิญญาณ เวทนาและจิตเตกัคคตา ยอมไม
ถึงลักษณะแหงการเขาไปเพง เพราะมีกําลังทราม ฉะนั้น ธรรมเหลานั้น
ทานจึงไมถือเอาในฌานปจจัย. ใน นมัคคปจจัย มีอเหตุวิบาก และกิริยา
และรูปบางรูปเทานั้นเปนปจจยุบบัน.
รูปเทานั้นเปนปจจยุบบันในนสัมปยุตตปจจัย ในโนนัตถิปจจัย ใน
โนวิคตปจจัย. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา นารมฺมณปจฺจยสทิส.
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ดําเนินการนับปจจัยที่มีมูลหนึ่งตามบาลี ดวยคําวา นเหตุยา เทฺว ดังนี้
แล.
พึงทราบวินิจฉัยใน ทุมลู กปจจัย ตอไป. ในคํานี้วา นเหตุปจฺจยา
นารมฺมเณ เอก อธิบายวา ดวยอํานาจแหงปจจัยที่นับไดนอยกวาในการ
เทียบปจจัยที่นับไดนอยกวากับปจจัยที่นับไดมาก พึงมีปจจัย ๒ เหมือน
ในนเหตุปจจัยก็จริง ถึงอยางนั้น คําวา เอก ทานกลาวหมายถึงรูปาพยากตะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยากตะ เพราะอรูปธรรมขาดไปดวยอํานาจ
นอารัมมณปจจัย แมในปจจัยแตละปจจัยในทุกะปจจัยก็นัยนี้เหมือนกัน.
บัณฑิตพึงทราบวาระสองเกี่ยวกับที่ไดในนเหตุปจจัย ในทีซ่ ึ่งทานกลาว
ไววา "เทฺว." ก็ในปจจัยทั้งปวงที่มีมูล ๓ เปนตน มีวิสัชนาวาระเดียว
เทานั้น เพราะนอารัมมณปจจัยขาดไป. นี้เปนการคํานวณในปจจัยที่มี
มูล ๑ เปนตน เริ่มแตเหตุปจจัยไปในปจจนียนัย. สวนอารัมมณปจจัย
ไมแสดงไวในที่นี้ เพราะเปนเชนเดียวกับนัยกอนในเอกมูลกะนั้นแหละ
เปนตน .
คําวา นารมฺมณปจฺจยา นเหตุยา เอก ในทุมูลูกนัย พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในนเหตุทุกมูลกนัยนั่นเทียว ดวยสามารถแหง
อารมัมณปจจัย. คําวา นาธิปติยา ปฺจ พึงทราบดวยอํานาจการไดใน
นารมัมณปจจัย.
ในการเปรียบเทียบปจจัยทั้งหมด พึงทราบจํานวนดวยอํานาจปจจัย
ที่นับไดนอยกวาในปจจัยที่นอารัมมณปจจัยเขาได รูปเทานั้นเปนปจจยุบบัน. แมในฐานที่นอนันตรปจจัย นสมนันตระ - นอัญญมัญญะ นอุปนิสสยะ - นอาหาระ - นอินทริยะ - นสัมปยุตตะ - โนนัตถิ - โนวิคต-
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ปจจัย เขาไดก็นัยนี้เหมือนกัน. นอาหาระ-นอินทริยะ-นฌานะ-นมัคคปจจัย มีวิสัชนาเหมือนกันทั้งหมด. แมในอธิการนี้ปจจัย ๔ หมวด แหง
ปจจัย มี นสหชาตปจจัย เปนตน ก็ขาดไปเหมือนกัน นี้เปนวิธีกําหนด
ในขอนี้. ก็ดวยลักษณะนี้บัณฑิตกําหนดปจจัยนั้นวา ปจจัยที่มีมูล ๒ นีม้ ี
เปนตนทั้งหมด ปจจัยนี้เปนมูล ๑ ในปจจัยเหลานี้ ปจจัยนี้มีมูล ๒ นี้มี
มูล ๓ นี้มีมูลทั้งหมดดังนี้แลว พึงทราบการคํานวณดวยอํานาจปจจัยที่นับ
ไดนอยกวา ดังนี้แล.
อรรถกถาปจจยปจจนียนัย จบ
ปจจยานุโลมปจจนียนัย

การนับจํานวนปจจัยในปจจยานุโลมปจจนียนัย
[๑๓๓] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในอนุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๓๔] เพราะนเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๖] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๗] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคค-
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ปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๙] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
วิปากปจจัย ในนปจฉชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี
๑ วาระ.
[๑๔๐] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย
อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๔๑] เพราะอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาต ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๔๒] เพราะอารัมมณปจจัย เหตุปจจัย เพราะนอธิปติปจจัย มี
๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
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วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล พึงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มีเหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๔๓] เพราะอธิปติปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ... ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวน ปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาร ะ ในนวิปาก
ปจจัย มี ๙ วาระ ในโนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๔๔] เพราะอธิปติปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
ทั้งอนันตรปจจัย และสมนันตรปจจัย พึงใหพิสดารเหมือน
อยางอารัมมณปจจัย.
[๑๔๕] เพราะสหชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตร-
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ปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๔๖] เพราะสหชาตปจจัย นเหตุปจ จัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ โนนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๔๗] เพราะสหชาตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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วาระที่มีสหชาตปจจัยเปนมูลมี ๕ วาระ เหมือนกับวาระที่มีเหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๔๘] เพราะอัญญมัญญปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิตคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๔๙] เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
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[๑๕๐] เพราะอัญญมัญญปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัยยมี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ โนนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ.
วาระที่มี อัญญมัญญปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๕๑] เพราะนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในวาระที่มี นิสสยปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนอยางวาระที่มี
สหชาตปจจัยเปนมูล.
ในวาระที่มี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนอยางวาระที่มี
อารัมมณปจจัยเปนมุล.
[๑๕๒] เพราะปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๕๓] เพราะปุเรชาตปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
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วาระที่มี ปุเรชาตปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง
วาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๕๔] เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
[๑๕๕] เพราะอาเสวนปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มี อาเสวนปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๕๖] เพราะกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนนัตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕
วาระ.
[๑๕๗] เพราะกัมมปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
... โนนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๑๕๘] เพราะกัมมปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มี กัมมปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี เหตุปจจัย
เปนมูล
[๑๕๙] เพราะวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๖๐] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๖๑] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๖๒] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
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[๑๖๓] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย
วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย อวิคตปจจัย
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๖๔] เพราะอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ โนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาร.
[๑๖๕] เพราะอาหารปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ... โนนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมม-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๖๖] เพราะอาหารปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
วาระที่มี อาหารปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง
วาระที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๖๗] เพราะอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกมัมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๖๘] เพราะอินทริยปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๖๙] เพราะอินทริยปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... โนนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
วาระที่มี อินทริยปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารอยางวาระที่มี
เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๗๐] เพราะฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
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วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๑๗๑] เพราะฌานปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๗๒] เพราะฌานปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
วาระที่มี ฌานปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
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[๑๗๓] เพราะมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๗๔] เพราะมัคคปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอันนตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๗๕] เพราะมัคคปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
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วาระที่มี มัคคปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๗๖] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๗๗] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ใน
นปุเรชาติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มี สัมปยุตตปจจัยเปนมูล เหมือนกับวาระที่มี เหตุปจจัย
เปนมูล.
[๑๗๘] วิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตต-
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ปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๕ วาระ
[๑๗๙] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๕ วาระ ...ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕
วาระ.
[๑๘๐] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกมัมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
[๑๘๑] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ในนปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๘๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาต-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๘๓] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ... ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๘๔] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ปุเราชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๘๕] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ปุเราชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๘๖] เพราะอัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี
๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๘๗] เพราะอัตถิปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
... ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๘๘] เพราะอัตถิปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ.
วาระที่มี อัตถิปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๑๘๙] เพราะนัตถิปจจัย ... ฯลฯ ... เพราะวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มี นัตถิปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล.
[๑๙๐] เพราะอวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๙๑] เพราะอวิคตปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ... ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
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มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
วาระที่มี อวิคตปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
การนับจํานวนหัวขอปจจัยในปจจยานุโลมปจจนียนัย จบ
อรรถกถาปจจยานุโลมปจจนียนัย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มคําวา เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ
ปฺจ ดังนี้เปนตน เพื่อจะแสดงการนับใน อนุโลมปจจนียปจจัย. พึง
ทราบวินิจฉัยในคํานั้น ปจจัย ๘ เหลานี้ คือ ปจจัย ๔ มีสหชาตะเปนตน
ที่เขาไดทุกที่ และอาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
อีก ๔ ยอมไมไดโดยความเปนปจจนียะในเหตุปจจัย อธิปติปจจัย มัคคปจจัย อันตั้งอยูโดยความอนุโลม (โดยลําดับ). จริงอยู ธรรมเมื่อจะ
เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงเหตุปจจัย เปนตน ชื่อวาจะไมไดปจจัย ๘ เหลานี้
ยอมไมมี. แตอารัมมณปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
อุปนิสสยปจจัย สัมปยุตปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย ซึ่งตั้ง
อยูโดยอนุโลมยอมาไมไดปจจัยที่อุปการะในตําแหนงแหงนาม โดยเปน
ปจจนิก. เพราะวาอนันตรปจจัยเปนตน เมื่อไมเกิดจากอารัมมณปจจัย
เปนตน ก็ยอ มไมได, สวนปจจัย ๔ ที่อุปการะในฐานะทั้งหมด ยอม
ไมไดโดยความเปนปจจนิกในสหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 251

กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย อัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย ซึ่ง
ตั้งอยูโดยความเปนอนุโลมกัน. เพราะวา ธรรมเมื่อเกิดดวยอํานาจปจจัย
เหลานี้ จะไมไดปจจัยที่อุปการะในฐานะทั้งปวงยอมไมมี. ปจฉาชาตปจจัย
ไมมีที่ตั้งโดยความเปนอนุโลม. บัณฑิตกําหนดปจจัยที่มีไดและไมไดใน
ปจจัยที่เหลือ ซึ่งตั้งอยูโดยความเปนอนุโลมกัน แลวพึงทราบการนับ
ดวยอํานาจปจจัยที่นับไดนอยกวาในการเปรียบเทียบปจจัยนั้น ๆ ในปจจัย
ที่มีมูล ๒ เปนตน แมทั้งหมดแล.
อรรถกถาปจจยานุโลมปจจนียนัย จบ
ปจจัยปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนปจจัยในปจจัยปจจนียานุโลมนัย
[๑๙๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี
๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ โนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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[๑๙๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑
วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๙๔] เพราสะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
(ในทุก ๆ ปจจัย มี ๑ วาระ).
[๑๙๕] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ใน
ปจจัยทั้งหมดจนถึงอาเสวนปจจัยเหมือนกัน แตเมื่อนับนกัมมปจจัยเขา
ดวย มี ๕ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑
วาระ ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๙๖] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ...
ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๙๗] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย อุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉชาตปจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย
นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๙๘] เพราะนอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๙๙] เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑
วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
วาระที่มี นอารัมมณปจจัยเปนมูล แสดงเหมือนกับวาระที่มี นเหตุปจจัยเปนมูล.
[๒๐๐] เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ. ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตต
ปจจัย มี ๙ วาระ ในอัคถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี๓ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๒๐๑] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
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ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ โนวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๒๐๒] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาติปจจัย มี ๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๑
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนอธิปติมูล ทีม่ ปี จจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๔ ปจจัย ทาน
ยอไวไมแสดง.
[๒๐๓] เพราะนอนันตรปจจัย ... เพราะนสมนัตรปจจัย ... เพราะ
นอัญญมัญญปจจัย ... เพราะนอุปนิสสยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ
... ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕
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วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๐๔] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี
๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนอุปนิสสยมูล ที่มีปจจนียปจจัยเกินกวา ๒ ปจจัย ทานยอไว
ไมแสดง.
[๒๐๕] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตต-
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ปจจัย มี ๕ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๒๐๖] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี
๒ วาระ ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวน
ปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๒ วาระ.
[๒๐๗] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ใน นปุเรชาตมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทาน
ยอไวไมแสดง.
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[๑๐๘] เพราะนปจฉาชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี
๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๒๐๙] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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[๒๑๐] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ใน นปจฉชาตมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย
ทานยอไวไมแสดง.
[๒๑๑] เพราะนอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใหกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๒๑๒] เพราะอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ... ในอันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒
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วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๒ วาระ.
[๒๑๓] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนอาเสวนมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทาน
ยอไวไมแสดง.
[๒๑๔] เพราะนกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสย-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๒๑๕] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจ จัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ... ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๒๑๖] เพราะกัมมปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนกัมมมูล ทีม่ ีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทานยอ
ไวไมแสดง.
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[๒๑๗] เพราะนวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี
๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๙ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๒๑๘] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจ จัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย
ปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒
วาระ.
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[๒๑๙] เพราะวิปากปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในอินทริยปจจัย มี วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
ในนวิปากมูล ที่มปี จจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทานยอ
ไวไมแสดง.
[๒๒๐] เพราะนอาหารปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนอาหารมูล ทีม่ ีปจจนียปจจัยเปนมูลคตั้งแต ๒ ปจจัยขึ้นไป ทาน
ยอไวไมแสดง.
[๒๒๑] เพราะนอินทริยปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนอินทริยมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลตั้งแต ๒ ปจจัยขึ้นไป ทาน
ยอไวไมแสดง.
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[๒๒๒] เพราะฌานปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนฌานมูล ที่มีปจ จนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๑ ปจจัย ทานยอ
ไวไมแสดง.
[๒๒๓] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาร ะ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๒๔] เพราะนมัคคปจจัย นเหหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย
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มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
ในนมัคคมูล ที่มปี จจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทานยอ
ไวไมแสดง.
[๒๒๕] เพราะนสัมปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี
๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๒๖] เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี
๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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ในนสัมปยุตตมูล ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๒ ปจจัย ทาน
ยอไวไมแสดง.
[๒๒๗] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๒๒๘] เพราะนวิปปยุตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในกมัมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี
๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ใน
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นัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒
วาระ.
[๒๒๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในนวิปปยุตตปจจัย ที่มีปจจนียปจจัยเปนมูลเกินกวา ๓ ปจจัย ทาน
ยอไวไมแสดง.
[๒๓๐] เพราะโนนัตถิปจจัย... เพราะโนวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย
มี ๕ วาระ... ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอคัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๓๑] เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี
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๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๒๓๒] เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
ฯ ล ฯ.
[๒๓๓] เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจจัย... ฯลฯ... นกัมมปจจัย
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหาร
ปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๒๓๔] เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจจัย... ฯลฯ... นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
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[๒๓๕] เพราะโนวิคตปจจัย นเหตุปจ จัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ปจจยปจจนียานุโลมนัย จบ
ปฏิจจวาระ จบ
อรรถกถาปจจยปจจนียานุโลมนัย
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มคําวา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ
เทฺว เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ เปนตน เพื่อแสดง
การนับใน ปจจนียานุโลม. ในปจจนียานุโลมนั้น ปจจัยที่เหลือเวน
อธิปติปจจัย ยอมไดโดยอนุโลมในเหตุปจจัยที่ตั้งอยูโดยความเปนปจจนิก.
สวนปจฉาชาตปจจัย ยอมไมไดโดยอนุโลมในปจจัยทั้งหมดนั่นเทียว. ปจจัย
๙ เหลาใดที่ทานกลาวไววา อรูปานฺเว ปจจัยที่ตั้งอยูในฐานแหงนาม
ที่เหลือยอมไมไดโดยอนุโลมในปจจัย ๗ ที่เหลือ เวนปุเรชาตปจจัย และ
อาเสวนปจจัย ซึ่งตั้งอยูโดยเปนปจจนิก. จริงอยู ธรรมที่ไมเกิดจาก
อารัมมณปจจัยเปนตน ยอมไมไดอนันตรปจจัย เปนตน.
ก็ปฏิสนธิวิบาก และวิบากทั้งหมดจากปุเรชาตปจจัย แมจะไมเกิด
จากอาเสวนะกับกิริยามโนธาตุ ก็ยอมไดอนันตรปจจัยเปนตน. เพราะฉะนั้น

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 270

พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปุเรชาตฺจ อาเสวนฺจ เปตฺวา ดังนี้
ปจจัยที่เหลือเวนอวิคตปจจัย ยอมไดโดยอนุโลมในปุเรชาปจจัย ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย วิปากปจจัย วิปปยุตตปจจัย ที่ตั้งอยูโดยเปน
ปจจนิก. เวนวิปากปจจัยเสีย ที่เหลือยอมไดโดยอนุโลมในกัมมปจจัย
ที่ตั้งอยูโดยปจจนิก. เวนปจจัยที่อุปการะในที่ทั้งปวง และอัญญมัญญปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย และอินทริยปจจัย ที่เหลือยอมไมได
โดยอนุโลมในอาหารปจจัยและอินทริยปจจัย ซึ่งตั้งอยูโดยเปนปจจนิก.
ปจจัยนอกนี้ยอมไดดวยอํานาจที่เหมาะสม เหตุปจจัย อธิปติปจจัย อาเสวนปจจัย และมัคคปจจัย ยอมไมไดโดยอนุโลมในฌานปจจัยที่ตั้งอยูโดยเปน
ปจจนิก. ในมัคคปจจัย ที่ตั้งอยูโดยเปนปจจนิก ยอมไมไดเหตุปจจัย และ
อธิปติปจจัยโดยเปนอนุโลม. ในวิปปยุตปจจัยที่ตั้งอยูโดยเปนปจจนิก
เวนปุเรชาตปจจัยยอมไดปจจัยที่เหลือโดยอนุโลม บัณฑิตครั้นทราบปจจัย
ที่ไมไดโดยเปนอนุโลม ในบรรดาปจจัยที่ตั้งอยูโดยเปนปจจนิกอยางนี้แลว
พึงทราบดวยการนับดวยอํานาจปจจัยที่นับไดนอยกวา ในการเปรียบเทียบ
กับปจจัยนั้น.
ในนาติกาทั้งหลายมีทุกะมาติกาเปนตนใด ๆ อันทานแสดงเริ่มแต
ปจจัยใด ๆ ในนัยทั้งหลายมีทุมลูกนัยเปนตน ทุกะมาติกานั้น ๆ ทาน
แสดงไวแลวโดยวิธีใด ๆ ดวยอํานาจปจจัยที่หาไดและหาไมได บัณฑิต
พึงกําหนดทุกะมาติกาเปนตนนั้นใหดี โดยวิธีนนั้ ๆ. พึงทราบวินิจฉัย
ในคํานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะแสดงนัยมีทุมลูกนัยเปนตน ดวย
อํานาจเหตุปจจัยตรัสวา นเหตุปจฺจยา นารมฺมณปจฺจยา ฯ เป ฯ
นาเสวนปจฺจยา ดังนี้ แลวตรัสคําใดไว คําอธิบายทั้งหมดเชนเดียวกัน
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จนถึงอาเสวนปจจัย พึงทราบความเหมือนกันของคํานั้น กับคําวา
นอฺมฺปจฺจยา สหชาเต เอกฺ เพราะนอัญญมัญญปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใด ที่ทานเขียนไวในภาษาสิงหลวา พระอาจารยยอม
รวมเอาซึ่งปจจัย ๕ ใน นกัมมปจจัย ที่คํานวณแลว พึงทราบใจความ
แหงคํานั้นดังนี้ ปจจัย ๕ เริ่มตนแต นเหตุปจจัย อันทานแสดงไวอยาง
นี้วา บัณฑิตยอมไดวิสัชนาขอหนึ่งในสหชาตปจจัย ที่ตอกับนกัมมปจจัย
อยางนี้วา นกมฺมปจฺจยา ดังนี้ ยอมไดโดยอนุโลม ปจจัยอื่นไมได ใน
ฐานอื่นที่เปนแบบนี้ บัณฑิตไมควรถือเอาพยัญชนะ ควรถือเอาเฉพาะเนื้อ
ความที่ประสงคเทานั้น. จริงอยู พยัญชนะเชนนัน้ พระโบราณาจารยเขียน
ไวเปนภาษาสันสกฤต เพื่อรอยกรองตามความทรงจําของตน.
อีกอยางหนึ่ง แมในบรรดาปจจยุบบันธรรมในปจจนียานุโลมนี้
อัตถิธรรม (อัตถิปจจัย) ยอมไดกัมมปจจัย แตไมไดอินทริยปจจัย. อัตถิธรรมนั้นพึงทราบดวยอํานาจ รูปชีวติ ินทรียในอสัญญสัตว และใน
ปวัตติกาลในปญจโวการภพ อัตถิธรรมที่ไดมัคคปจจัยแตไมไดเหตุปจจัย
อัตถิธรรมนัน้ พึงทราบดวยอํานาจโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจและอุทธัจจสัมปยุตตจิต อัตถิธรรมทีไ่ ดฌานปจจัยแตไมไดมัคคปจจัย อัตถิธรรมนั้น
พึงทราบดวยอํานาจมโนธาตุและอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ. บรรดาความใน
อัตถิปจจัยนั้น กัมมชรูปยอมไดกัมมปจจัย ดวยอํานาจนานักขณิกกัมมปจจัย
เทานั้น. ในปจจัยเหลานั้น รูปธรรมยอมไมไดเหตุปจจัย อธิปติปจจัย
วิปากปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย. ปจจัยที่เขาไดทุกที่
ไมมีปจจนียะ ในอเหตุกจิตไมมีอธิปติปจจัยแล. ในอธิการนี้ บัณฑิตพึง
ทราบวาระแหงการคํานวณดวยอํานาจปกิณกะ แมเหลานี้โดยไมงมงาย.
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ในขอนั้นมีนัยดังตอไปนี้ อเหตุกโมหะ และอเหตุกวิบาก และกิริยา
เทานั้น เปนปจจยุบบันธรรมในพระบาลีนี้วา นเหตุปจฺจยา อารมฺมเณ เทฺว
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ คําวา มี ๒ วาระ
ในอธิการนี้ทานจึงหมายเอา อกุศลกับอกุศล อัพยากตะกับอัพยากตะ.
แมในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. สวนในอาเสวนปจจัยยอมไมไดวิบาก
และกิริยามโนธาตุ เพราะฉะนั้นในที่นี้ คําวา อพฺยากเตนาพฺพากต บัณฑิต
พึงทราบดวยอํานาจอเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายกิริยา. สองบทวา วิปาเก
เอก ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ คืออัพยากตะกับอัพยากตะนั่นเอง. คําวา
มคฺเค เอก คืออกุศลกับอกุศล. คําวา เหตุยา ปฺจ ในเหตุปจจัย มี ๕
วาระ ในอารัมมณมูลกนัย ทานกลาวหมายเอารูปเทานั้น. จริงอยู รูปนั้น
ยอมเกิดเพราะอาศัยสวน ๕ คือ กุศล อกุศล อัพยากตะ กุศลกับอัพยากตะ
และอกุศลกับอัพยากตะ. แมในปญจกะทั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน. สองบทวา
อฺมฺเ เอก ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ทานกลาวหมายเอา
มหาภูตรูปและวัตถุรูป. จริงอยู รูปเหลานั้นยอมเกิดเพราะนอารัมมณปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัย. แมใน ติมลู กนัย ก็มีนยั อยางนี้
เหมือนกัน.
คําวา เหตุยา นว ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในนาธิปติมูลกนัย
ทานกลาวไวแลวในเหตุปจจัยตอนุโลมนัย. แมคําวา ตีณิ=๓ เปนตน
ก็เชนเดียวกับคําที่กลาวแลวในอนุโลมนัยในหนหลัง. ใน ติมูลกนัย คําวา
เทฺว=๒ วาระ เหมือนกับที่กลาวไวแลว ใน นเหตุปจจัยมูละ อารัมมณปจจยมูลี ในหนหลัง. ใน นปุเรชาตมูลกนัย คําวา เหตุยา สตฺต
ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในนปุเรชาต-
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ปจจัยในหนหลัง โดยนัยมีอาทิวา อารุปฺเป กุสล เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ
(ขันธ ๓ อาศัยกุศลขันธ ๑ ในอรูปภูมิ). แมในสัตตกะทั้งปวงก็นัยนี้. ใน
นกัมมมูลกนัย คําวา เหตุยา ตีณิ ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เปนตน
เจตนาเทานั้นเปนปจจยุบบัน เพราะฉะนั้น คําวา ๓ วาระ ทานจึงกลาว
หมายเอาการเกิดขึ้นเพราะอาศัย กุศล อกุศล แลอัพยากตะ. โดยนัยนี้
บัณฑิตพึงทราบการนับจํานวนวาระในอาคตสถาน (ที่มา) วา ๑, ๒, ๓,
๕, ๗, ๙ สวนการนับจํานวนอีก ๓ วา ๔, ๖, ๘ เหลานี้ ไมมีเลย.
อรรถกาถาปจจยปจจนียานุโลมนัย จบ
วรรณนาเนื้อความแหงปฏิจจวาระ จบ
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๒. สหชาตวาระ
ปจจยานุโลมนัย
[๒๓๖] ๑. กุศลธรรมเกิดรวมกับกุศลธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนกุศล, ขันธ ๑ เกิดรวมกับ
ขันธ ๓. ขันธ ๒ เกิดรวมกับขันธ ๒.
๒. อัพยากตธรรมเกิดรวมกับกุศลธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย ที่เปนกุศล.
๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เกิดรวมกับกุศลธรรม
เกเดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนกุศล,
ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๓, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๒.
[๒๓๗] ๔. อกุศลธรรม เกิดรวมกับอกุศลธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศล, ขันธ ๑ เกิดรวม
กับขันธ ๓, ขันธ ๒ เกิดรวมกับขันธ ๒.
๕. อัพยากตธรรม เกิดรวมกับอกุศลธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย ที่เปนอกุศล.
๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เกิดรวมกับอกุศลธรรม
เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปน
อกุศล, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๓, ขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๒.
[๒๓๘] ๗. อัพยากตธรรมเกิดรวมกับอัพยากตธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิด
รวมกับขันธ ๓, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่
เปนอัพยากตวิบาก, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๓, ขันธ
๒ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๒, หทยวัตถุเกิดรวมกับขันธทั้งหลาย,
ขันธทั้งหลายเกิดรวมกับหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑, มหาภูตรูป ๑ เกิดรวมกับ
มหาภูตรูป ๓, มหาภูตรูป ๒ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๒, จิตตสมุฏฐานรูป
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย.
[๒๓๙] ๘. อัพยากตธรรม เกิดรวมกับกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย ที่เปนกุศลและ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
๙. อัพยากตธรรม เกิดรวมกับอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธทั้งหลาย ที่เปนอกุศลและ
มหาภูตรูปทั้งหลาย.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ.
การนับวาระในอนุโลมแหงสหชาตวาระ
[๒๔๐] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัยมี ๓ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
ปจจยานุโลมนัย จบ
พึงนับวาระ เหมือนกับนับวาระในปฏิจจวาระ.
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ปจจยปจจนียนัย
[๒๔๑] อกุศลธรรม เกิดรวมกับอกุศลธรรม เกิดขึ้นเพราะ
นเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดรวม
กับขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๒๔๒] อัพยากตธรรม เกิดรวมกับอัพยากตธรรม เกิดขึ้นเพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวม
กับขันธ ๓, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๑
ที่เปนอัพยากตวิบาก, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๓,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป เกิดรวมกับขันธ ๒, หทยวัตถุ เกิดรวมกับขันธ
ทั้งหลาย, ขันธทั้งหลายเกิดรวมกับหทยวัตถุ.
มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑, มหาภูตรูป ๑ เกิดรวมกับ
มหาภูตรูป ๓, มหาภูตรูป ๒ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๒, จิตตสมุฏฐานรูป
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ เกิดรวมกับมหาภูตรูป ๑
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป เกิดรวมกับมหาภูตรูปทั้งหลาย.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ.
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การนับวาระในปจจนียะแหงสหชาตวาระ
[๒๔๓] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิตตปจจัย มี ๕ วาระ.
ปจจยปจจนียนัย จบ
ปจจยานุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสหชาตวาระ
[๒๔๔] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตต-
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ปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
ปจจยานุโลมปจจนียนัย จบ
ปจจัยปจจนียานุโลมนัย
การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงสหชาตวาระ
[๒๔๕] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒
วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัยมี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัยปจจนียานุโลมนัย จบ
สหชาตวาระ จบ
ขอความในสหชาตวาระ เหมือนขอความในปฏิจจวาระ.
ขอความในปฏิจจวาระ เหมือนขอความในสหชาตวาระ.
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อรรถกถาสหชาตวาระ
พึงทราบวินิจฉัย ใน สหชาตวาระ ตอไป:คําวา กุสล ธมฺม สหชาโต เกิดรวมกับกุศลธรรม คือ เพราะ
อาศัยกุศลธรรม จึงเกิดรวมกันกับกุศลธรรมนั้น คําที่เหลือในสหชาตวาระนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในปฏิจจวาระ. ก็ในอวสานแหง
ปฏิจจวาระทานกลาวคํานี้ไววา อรรถแหง สหชาต ศัพท ชื่อวาเปน
อรรถแหง ปฏิจฺจ ศัพท อรรถแหง ปฏิจฺจ ศัพท ชื่อวาเปนอรรถแหง
สหชาต ศัพท ดังนี้ เพื่อแสดงวาวาระทั้งสองนี้ วาโดยเนื้อความแลว
ไมมีขอแตกตางกัน. จริงอยู โดยใจความแลว วาระทั้งสองนี้ไมมีขอ
แตกตางกันเลย ถึงอยางนั้นทานก็กลาวไวเพื่อกําหนดความหมายของกัน
และกัน จริงอยู ในคําวา จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อาศัยจักขุและรูป
เปนตน ทานกลาวไววา ปจจยุบบันธรรมยอมเกิดเพราะอาศัยจักขุและรูป
(จักขุปสาท กับรูปปารมณ) แมที่ไมไดเกิดพรอมกัน. ก็อุปาทายรูป แม
ที่เกิดพรอมกันก็หาเปนปจจัยแกมหาภูตรูปไดไม วาระทั้งสองนี้ ทาน
กลาวไวเพื่อกําหนดความเปนสหชาตโดยปฏิจจวาระ และภาวะที่ปจจัย
ซึ่งทานกลาววา ปฏิจฺจ เปนสหชาตะ โดยสหชาตวาระ.
อีกอยางหนึ่ง วาระทั้งสองนี้ ทานกลาวไวดวยอํานาจเทศนาวิลาสะ
ตามอัธยาศัยของเหลาสัตวผูจะหยั่งรูโดยประการนั้น และดวยอํานาจความ
รูแตกฉานในนิรุตติปฏิสัมภิทา.
จบอรรถกถาสหชาตวาระ
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๓. ปจจยวาระ
ปจจยานุโลมนัย
[๒๔๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๒๔๗] ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลเกิดขึ้น.
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๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น. ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๒๔๘] ๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยาธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฎฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๙. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๒๔๙] ๑๒. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ๑
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 284

๑๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศล และมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๔. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิด, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศล และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๒๕๐] ๑๕. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ๑
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๖. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลและมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๒๕๑] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๒๕๒] ๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น. ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น,
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จักขุวิญาณ อาศัยจักขายตนะเกิด
ขึ้น, โสตวิญญาณ อาศัยโสตายตนะเกิดขึ้น, ฆานวิญญาณ อาศัยฆานาย-
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ตนะเกิดขึ้น, ชิวหาวิญญาณ อาศัยชิวหายตนะเกิดขึ้น, กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก อัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๒๕๓] ๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยาตธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๕. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
[๒๕๔] ๖. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๒๕๕] ๗. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้นเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๒๕๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯ ล ฯ มี ๓ วาระ.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑
เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น,
ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
อธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ พึงใหพิสดารเหมือนอยางเหตุปจจัย.
[๒๕๗] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย
...เพราะสมนันตรปจจัย.
อนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ พึงใหพสิ ดาร
เหมือนอยางอารัมมณปจจัย.
๑

๒

๑. ดูขอ ๒๔๖ ๒. ดูขอ ๒๔๗.
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[๒๕๘] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ มี ๓ วาระ
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
สหชาติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯ ลฯ. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑เกิดขึ้น ฯลฯ. พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป
อุตุสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญาณ อาศัยกายายตนะ
เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
๑

๒

๓

๑. ดูขอ ๒๔๖. ๒. ดูขอ ๒๔๗. ๓. ตามนัยแหงขอ ๖๐ แตบาลีในขอ ๒๕๘ นาจะตก ฯลฯ
ไป ๓ แหง จึงไดเติมไวใหครบ.
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
สหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ พึงใหพิสดารเหมือนเหตุปจจัย.
[๒๕๙] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ฯลฯ
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ฯลฯ
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ เกิด
ขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒
อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑

๑.-๒. ดูขอ ๖๑.
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สําหรับพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑
เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
อัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
อัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ พึงใหพิสดารอยางอารัมมณปจจัย
(ดูขอ ๒๕๑-๒๕๔).
[๒๖๐] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล ฯลฯ.
นิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ พึงใหพิสดารเหมือนอยางสหชาตปจจัย.
[๒๖๑] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอุปนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล ฯลฯ.
อุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ เหมือนกับอารัมมณปจจัย.
[๒๖๒] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
๓. อัพยาตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย, จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ
เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะเกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปจจัย.
๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย
อาศัยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๕. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๖. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๗. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
[๒๖๓] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯ ลฯ.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ.
๓. อัพยาตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อเสวนปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย
เปนอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยาตธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๕. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๖. กุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
ฯลฯ
๗. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
[๒๖๔] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
กัมมปจจัย.
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะกัมมปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายี่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๙. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะกัมมปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
๑๖. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย
๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุสลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯ ลฯ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล แลมหาภูตรูปทั้งหลาย
เกิดขึ้น.
๑

๑. กัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ดูเหตุปจจัย ๑๗ วาระ ขอ ๒๔๖-๒๕๐.
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[๒๖๕] ๑. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก อาศัยหทยวัตถุ
เกินขึ้น.
[๒๖๖] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น มี ๓ วาระ
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อาหารปจจัย
ฯลฯ ในขณะปฏิสนธิ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
พึงใสใหครบ ๑๗ วาระ (เหมือนเหตุปจจัย)
[๒๖๗] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย ฯลฯ
อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย ฯลฯ
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อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย
ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯ ลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะเกิดขึ้น. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะอินทริยปจจัย.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางกัมมปจจัย (มี ๑๗ วาระ)
[๒๖๘] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะฌานปจจัย ฯลฯ
เพราะมัคคปจจัย
ฌานปจจัยก็ดี มัคคปจจัยก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนเหตุปจจัย (มี
๑๗ วาระ).
[๒๖๙] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะสัมปยุตตปจจัย
ปจจัยนี้ แสดงเหมือนอยางอารัมมณปจจัย (มี ๗ วาระ).
[๒๗๐] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธ
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ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, ในขณะปฏิสนธิ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น ฯ ลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิด
ขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุอาศัย
ขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น. ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ อุปาทารูปที่เปนจิตตสมุฏฐานรูปและกฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๙. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๒. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 300

คือ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศล และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๑๔. กุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขันธ ๒ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลและมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๕. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯ ลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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๑๖. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลและมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๑๗. อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม
และอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่เปนอกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๒๗๑] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ
ในอัตถิปจจัย พึงจําแนกใหครบ ๑๗ วาระ เหมือนสหชาตปจจัย
ในนัตถิปจจัย และวิคตปจจัย พึงจําแนกใหครบ ๑๗ วาระ
เหมือนอารัมมณปจจัย
ในอวิคตปจจัย พึงจําแนกวาระใหครบ ๑๗ วาระ เหมือนสหชาตปจจัย.

การนับวาระในอนุโลมแหงปจจยวาระ
[๒๗๒] ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
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สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗
วาระ.
[๒๗๓] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๑๗ วาระ.
[๒๗๔] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗
วาระ (ในทุกปจจัย มี ๗ วาระ) ฯลฯ ... ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ใน อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๒๗๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย ในกัมมปจจัย มี ๗
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วาระ... ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๗
วาระ.
[๒๗๖] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย
อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย วิคตปจจัย ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
[๒๗๗] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.
[๒๗๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
วิปากปจจัย อาหารปจจัย วิคตปจจัย ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เหตุมูลกนัย จบ
[๒๗๙] เพราะอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ.
วาระที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล พึงใหพิสดารเหมือนอยางวาระ
ที่มี เหตุปจจัยเปนมูล.
[๒๘๐] เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ
เพราะอนันตรปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ
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เพราะสมนันตรปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ
เพราะสหชาตปจจัย... เพราะอัญญมัญญปจจัย...เพราะนิสสยปจจัย... เพราะอุปนิสสยปจจัย... เพราะปุเรชาตปจจัย... เพราะ
อาเสวนปจจัย... ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ... ในอารัมมณปจจัย มี ๗
วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี
๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ ราระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๒๘๑] เพราะกัมมปจจัย... เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในอธิปติปจ จัย มี ๑ วาระ ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๘๒] เพราะอาหารปจจัย... เพราะอินทริยปจจัย... เพราะฌานปจจัย... เพราะมัคคปจจัย... เพราะสัมปยุตตปจจัย... เพราะวิปปยุตตปจจัย... เพราะอัตถิปจจัย... เพราะนัตถิปจจัย... เพราะวิคตปจจัย... เพราะอวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ปจจยานุโลมนัย จบ
อรรถกถาปจจยวาระ
อรรถกถาปจจยานุโลมนัย
พึงทราบวินิจฉัยใน ปจจยวาระ ตอไป:คําวา กุสล เอก ขนฺธ ปจฺจยา คือ เปนสภาพตั้งอยูในกุศลธรรม
อธิบายวา ทํากุศลธรรมใหเปนปจจัย เพราะอรรถวา เปนที่อิงอาศัย.
คําวา กุสล เอก ขนฺธ ปจฺจยา มีคําอธิบายวา ขันธ ๓ ทํากุศลขันธ ๑
ใหเปนที่อิงอาศัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย. ในทุก ๆ บท บัณฑิตพึงทราบ
ใจความโดยอุบายนี้เหมือนกัน. คํานี้วา ขันธที่เปนวิปากาพยากตะและ
กิริยาพยากตะ เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยวัตถุ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย
อํานาจปวัตติกาลในปญจโวการภพ. จริงอยู ในปวัตติกาลในปญจโวการภพ วัตถุที่เปนปุเรชาตะเปนนิสสยปจจัยแกขันธทั้งหลาย แตเพราะ
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ปฏิจฺจ ศัพท ที่มีความหมายเทากับสหชาตะ ใน ปฏิจจวาระ จึงไมไดนัย
เชนนี้ เพราะฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา วตฺถุ ปฏิจฺจ ขนฺธา ขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุ ดังนี้ หมายเอาวัตถุที่ เปนสหชาตะเทานั้น
ในปฏิสนธิกาล. แมในคําวา ขันธ ๓ เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยกุศลขันธ ๑
และวัตถุรูปเปนตน บัณฑิตพึงทราบความหมายโดยนัยนี้เหมือนกัน. คําวา
กุศลและอัพยากตะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยากตธรรม ทานกลาวหมาย
เอาการเกิดพรอมกันแหงกุศลและอัพยากตะ ดวยอํานาจเหตุปจจัย. จริงอยู
ในขณะกุศลจิตเกิดขึ้น กุศลขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุรูปเกิด และอุปาทายรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน อาศัยมหาภูตรูปซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน เกิดขึ้น
พรอมกันดวยอํานาจเหตุปจจัย. ถึงเมื่ออัพยากธรรมที่เปนปจจัยจะแตก
ตางกัน บัณฑิตพึงทราบวา คํานี้ทานกลาวหมายถึงการเกิดพรอมกัน
แหงปจจยุบบัน ดวยอํานาจเหตุปจจัย ในฐานอื่นที่เปนอยางนี้ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
ใน เหตุปจจัยนี้ ทานวิสัชนาปญหา ๑๗ ขอ เพราะทําสหชาตะ
และปุเรชาตะใหเปนปจจัย โดยอรรถวา เปนที่อิงอาศัยดวยประการฉะนี้.
ในขอนั้นทานถือเอาขันธทั้งหลายและมหาภูตรูป ดวยอํานาจสหชาตปจจัย
ถือเอาวัตถุรูปดวยอํานาจสหชาตปจจัยและปุเรชาตปจจัย. สวนในปฏิจจวาระยอมไดปจจัยดวยอํานาจสหชาตะ เพราะฉะนั้น ในที่นั้นทานจึงวิสัชนา
ปญหาไว ๙ ขอเทานั้น.
ก็ในปจจัยวาระนั้น ธรรมเหลาใดมีปญหา ๑๗ ขอ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาแลวในธรรมเหลานั้นมีกุศลเปนตน ในการวิสัชนา
ที่มีบทตนบทเดียว บทอวสานก็บทเดียว ไดปจจยุบบันเปนอยางเดียวจาก
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ปจจัยเดียวกัน. ในการวิสัชนาที่มีบทตนบทเดียว อวสานบท ๒ บท ได
ปจจยุบบันตางกันทั้งที่เปนปจจัยเดียวกัน. ในการวิสัชนาที่มีบทตน ๒ บท
อวสานบทบทเดียว ไดปจจยุบบันเปนอยางเดียวกัน ทั้งทีจ่ ากปจจัยตาง
กัน. ในการวิสัชนาที่มีบทตน ๒ บท บทอวสาน ๒ บท ไดปจจยุบบัน
ตางกันจากปจจัยที่ตางกัน (แยกกัน). แมในอารัมมณปจจัยเปนตน พึง
ทราบการจําแนกปญหา และวิสัชนา โดยอุบายนี้เทียว.
ก็คําใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ใน อารัมมณปจจัย วา ขันธ
ทั้งหลายยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุ คํานั้นทานหมายเอาเฉพาะวิบากขันธ ในปฏิสนธิกาลเทานั้น, จักขุวิญญาณเปนตน ทานกลาวไวเพื่อ
แสดงประเภทแหงธรรมทั้งหลายที่อาศัยอัพยากตะเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย. คําวา วตฺถุ ปจฺจยา อาศัยวัตถุ พระองคตรัสไวอีกก็เพื่อแสดง
การเกิดขึ้นแหงวิปากาพยากตะ และกิริยาพยากตะในปวัตติกาล. (วา
อาศัยวัตถุ) คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
ใน อารัมมณปจจัย นี้ ทานวิสัชนาไว ๗ ปญหา เพราะยก
สหชาตปจจัย และปุเรชาตปจจัยขึ้นเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้ ในปญหา
เหลานั้น ขันธทั้งหลายทานถือเอาดวยอํานาจสหชาตะ วัตถุถือเอาดวย
อํานาจสหชาตะ ปุเรชาตะ จักขวายตนะเปนตนถือเอาดวยอํานาจปุเรชาตะ
สวนในปฏิจจวาระยอมไดปจจัยดวยอํานาจสหชาตะเทานั้น เพราะฉะนั้น
ในวาระนั้น จึงวิสัชนาไว ๓ ปญหาเทานั้น.
ใน อธิปติปจจัย พึงทราบวาไดแกวิปากาพยากตะที่เปนโลกุตตระ
เทานั้น. อนันตรปจจัย และ สมนันตรปจจัย เหมือนกับอารัมมณปจจัย
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เพราะไมมีรูป. แมใน อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย ขาง
หนาก็นัยนี้เหมือนกัน.
ใน สหชาตปจจัย สองบทวา กฏตฺตารูป อุปาทารูป ไดแก
กฏัตตารูป กลาวคืออุปาทารูป. คํานี้ทานหมายเอารูปแหงอสัญญสัตว
พวกเดียว. จักขายตนะเปนตน กลาวดวยอํานาจปญจโวการภพ.
ก็ใน อัญญมัญญปจจัย ทานกลาวหมายเอาปญหาที่มีวิสัชนาเทากัน
วา เหมือนธรรมที่เกิดเพราะอารัมมณปจจัย. แตในปจจยุบบันธรรมมี
ความแตกตางกัน.
บทวา อารมฺมณปจฺจยสทิส ในอุปนิสสยปจจัย ทานกลาวไว
เพราะมีวิสัชนาเทากันโดยความไมมีรูปบาง. คําวา วตฺถุ ปุเรชาตปจฺจยา
เปนตน พึงถือเอาเนื้อความตามนัยที่กลาวในปฏิจจวาระ.
ใน กัมมปจจัย บทวา ตีณิ บัณฑิตพึงทราบวิสัชนา ๓ ขออยางนี้
คือ กุศลเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑ อัพยากตะเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑ กุศล
และอัพยากตะเกิดเพราะอาศัยกุศล ๑. แมในอกุศลเปนตนก็มีนัยนี้เหมือน
กัน.
ใน วิปปยุตตปจจัย สองบทวา ขนฺเธ วิปฺปยุตตฺตปจฺจยา ความวา
ธรรมทั้งหลายอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตปจจัย. คําวา
ขนฺธา วตฺถุ วิปฺปยุตฺตปจฺจยา ความวา ขันธทั้งหลายอาศัยวัตถุเกิดขึ้น
เพราะวิปยุตตปจจัย. คําที่เหลือพึงทราบความตามนัยที่กลาวแลวในหน
หลัง
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เหตุยา สตฺตรส ในเหตุปจจัย
มี ๑๗ วาระ เปนตน เพื่อแสงวิสัชนาตามที่หาไดดวยอํานาจการคํานวณ.
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บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เหตุยา สตฺตรส ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิสัชนาไว ๓ ขอ คือ บทตน ๑ บท กับบทอวสาน ๑ บท มี
๒ วาระ, บทตน ๒ บทกับบทอวสาน ๑ บท มี ๑ วาระ ดวยอํานาจกุศล
อยางนี้ คือ กุศลกับกุศล อัพยากตะกับกุศล กุศลและอัพยากตะกับกุศล.
วิสัชนาดวยอํานาจของอกุศล ก็เหมือนกันกับกุศล. อัพยากตะกับอัพยากตะ,
อกุศลอัพยากตะกับอัพยากตะ, กุศลกับกุศลอัพยากตะ อัพยากตะกับกุศลอัพยากตะ, กุศลอัพยากตะกับกุศลอัพยากตะ, อกุศลกับอกุศลอัพยากตะ,
อัพยากตะกับอกุศลอัพยากตะ, อกุศลอัพยากตะกับอกุศลอัพยากตะ, บัณฑิต
พึงทราบวาในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระอยางนี้.
ในคําวา อารฺมเณ สตฺต ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ความวา
มีวิสัชนา ๗ วาระ อยางนี้ คือ กุศลกับกุศล อกุศลกับอกุศล อัพยากตะกับ
อัพยากตะ กุศลกับอัพยากตะ อกุศลกับอัพยากตะ กุศลกับกุศลอัพยากตะ
อกุศลกับอกุศลอัพยากตะ. บทวา เอก ใน วิปากปจจัย คืออัพยากตะ
กับอัพยากตะนั้นเอง. การกําหนดวารระ ๓ ประการคือ ๑๗ วาระ ๗ วาระ
๑ วาระ ในอนุโลมนัย ปจจยาวาระยอมมีดวยประการฉะนี้. ในบรรดา
วาระเหลานั้น บัณฑิตกําหนดวาระเหลานั้นทั้งหมด คือ หมวด ๑๗ วาระ
มี ๑๒ ปจจัย หมวด ๗ วาระ มี ๑๐ ปจจัย หมวด ๑ วาระ มี ๑
ปจจัยใหดี แลวพึงทราบจํานวนดวยอํานาจจํานวนที่นอยกวาในการเทียบ
เคียงปจจัย ดวยอํานาจทุกัตติกะปฏฐานเปนตน ขางหนา. จริงอยู ดวย
วิธีคํานวณนี้ บัณฑิตอาจทราบการกําหนดวาระในนัยทั้งหลาย มีทุกมูลกะ
นัยเปนตนได เพราะฉะนั้น เพื่อจะแสดงการกําหนดวาระดวยอํานาจ
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จากการคํานวณเทานั้น ไมเทาความไปถึงวิสัชนาวา กุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะอิงอาศัยกุศลธรรมอีก พระองคจึงทรงเริ่มคําวา เหตุปจฺจยา
อารมฺมเณ สตฺต เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
เปนตน. ในคํานั้นมีอธิบายวา กุศลธรรมยอมเกิดเพราะอิงอาศัยกุศลธรรมในเพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย. บัณฑิตพึงอธิบายวิสัชนาที่ได
ในอารัมมณปจจัยใหพิสดารออกไป โดยนัยนี้วา ขันธ ๓ อิงอาศัยกุศลขันธ ๑ เกิดขึ้น นัยในอนุโลมนัยเทานั้น.
ปจจยานุโลมนัย จบ
ปจจยปจจนียนัย
[๒๘๓] ๑. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก อัพยากตกิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น ฯ ลฯ ขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑

๑. ตามนัยแหงขอ ๘๗.
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ในอเหตุกปฏิสนธิณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น, หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, พาหิรรูป
อาหารสมุฏฐานรูป อุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกะ อัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๓. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลและอัพยากตธรรมเกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
๑

๑. ดูขอ ๘๗.
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ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๒๘๔] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
นอารัมมณปจจัย ในปจจยวาระ พึงใหพิสดารเหมือนอยางนอารัมมณปจจัย ในปฏิจจวาระ (นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ)
[๒๘๕] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นอธิปติปจ จัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ พึเพิ่มอัพยากตะใหบริบูรณ, พาหิรรูป
อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ การวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น.
๑

๑. ดูขอ ๘๙ ซึ่งวาดวยนอธิปติปจจัย ในปฏิจจวาระ.
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ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
นอธิปติปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายทั้งที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯ ลฯ
นอธิปติปจจัย พึงนับได ๑๗ วาระ เหมือนสหชาตปจจัย ในอนุโลม.
[๒๘๖] อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอนันตรปจจัย... เพราะนสมนันตรปจจัย...เพราะนอัญญมัญญปจจัย... เพราะ
นอุปนิสสยปจจัย...เพราะนปุเรชาตปจจัย.
[๒๘๗] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย
พึงใหพิสดารเหมือนอยางปฏิจจวาระ.
[๒๘๗] กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย
ฯลฯ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ
เพราะนปจฉชาตปจจัยก็ดี เพราะนอาเสวนปจจัยก็ดี มี ๑๗
วาระ ครบบริบูรณ พึงใหพิสดารเหมือนอยางสหชาตปจจัยในอนุโลม.
[๒๘๘] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
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คือ อกุศลเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลเกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากต
กิริยาเกิดขึ้น พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตสุ มุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๔. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ อกุศลเจตนา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๕. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ อกุศลเจตนา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๖. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๗. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ อกุศลเจตนา อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
[๒๘๙] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯ ล ฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิด
ขึ้น, มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐาน
รูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, พาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น,
ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลายที่เปนอัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
ยกเวนวิบากเสีย ในทุกๆวาระ พึงแจกใหพิสดาร (มี ๑๗ วาระ).
[๒๙๐] อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
นอาหารปจจัย... เพราะนอินทริยปจจัย...เพราะนฌานปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯล ฯ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะเกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 316

นี้เปนขอแตกตางกันใน นฌานปจจัย.
อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ
อาศัยกายายตนะเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยา อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
นี้เปนขอแตกตางกันใน นมัคคปจจัย.
สวนที่เหลือ พึงแจกใหพิสดารเชนเดียวกันกับปจจนียะ ในปฏิจจวาระ.
อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนสัมปยุตตปจจัย
เพราะนวิปปยุตตปจจัย เพราะโนนัตถิปจจัย
อัพยากตธรรม กาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะโนวิคตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
ใน โนวิคตปจจัย พึงแจกใหพิสดารเหมือนอยางในปฏิจจวาระ.

การนับวาระในปจจนียะแหงปจจยวาระ
[๒๙๑] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาหาร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ. ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๙๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมันนตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๙๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ (ในปจจัย ทุก ๆ ขอ มี ๑ วาระ) ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๙๔] เพราะนอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสย-
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ปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกันมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ. ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๙๕] เพราะนอรัมมณปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๑ วาระ... ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๙๖] เพราะนอธิปติปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอารมัมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ. ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๒๙๗] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๒๙๘] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ... (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ).
เพราะนอนันตรปจจัย เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญมัญญปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย เชนเดียวกันกับนอารัมมณปจจัย.
[๒๙๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี
๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปป-
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ยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๓๐๐] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ. ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๓๐๑] เพราะปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี
๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาหาร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๐๒] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ) ...ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๓๐๓] เพราะนกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ. ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
... (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๐๔] เพราะนวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๐๕] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจ จัย ในนอารัมมณปจจัย มี
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนสมันนตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ)... ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๓๐๖] เพราะนอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุก
ปจจัย มี ๑ วาระ) ... ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย
มี ๑ วาระ).
เพราะนฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย
มี ๑ วาระ).
เพราะนมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี
๑ วาระ).
เพราะนสัมปยุตตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับ นอารัมมณปจจัย.
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[๓๐๗] เพราะวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๐๘] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ (ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ).
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เพราะในนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย แสดงเชนเดียวกันกับ
นอารัมมณปจจัย.
ปจจัยปจจนียนัยในปจจยวาระ จบ
อรรถกถาปจจยปจจนียนัย
ก็กุศลยอมไมไดในปจจนียนัย เพราะฉะนั้น ทานจึงเริ่มวิสัชนา
ตั้งแตอกุศลเปนตนไปวา อกุสล ธมฺม ปจฺจยา ดังนี้. คําวิสัชนานั้น
ยอมดําเนินไปตามบาลีเทานั้น. ก็คําที่จะพึงกลาวในวาระนี้ไดกลาวไว
เรียบรอยแลวในปจจนียนัยแหงปฏิจจวาระ. ก็ทา นกลาวคําวา นเหตุยา
จตฺตาริ ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ เปนตน เพื่อแสดงจํานวนวิสัชนา
ที่ไดในปจจนียนัยอันใดไว ในวิสชั นานั้นมีการกําหนด ๖ อยาง คือ
วิสัชนา ๔ วาระ ๑๗ วาระ ๗ วาระ ๕ วาระ ๓ วาระ ๑ วาระ ใน
การเทียบเคียงปจจัยที่มีมูล ๒ และมูล ๓ เปนตน พึงทราบการนับดวย
อํานาจการกําหนดเหลานั้น เพราะวา ปจจัยใด ที่ไดวิสัชนาถึง ๑๗ วาระ
เพราะเทียบเคียงกับปจจัยที่เชนเดียวกันกับปจจัยนั้น. การกําหนดจํานวน
ไดแมทั้ง ๖ อยางที่เหลือ ก็เพราะเทียบเคียงกับปจจัยที่มีจํานวนต่ํากวา.
แมในการกําหนดจํานวนที่เหลือก็อยางนี้. เมื่อเวนการกําหนดจํานวนที่สูง
กวา ก็ยอมไดจํานวนที่เทากันและต่ํากวากัน ในการนี้จะไมไดการกําหนด
๑. อรรถกถาบาลีไทยหนา ๕๗๗ บรรทัดที่ ๔ วา โน ฉบับอื่นเปน โย แปลตามฉบับอื่น
๑

เพราะตรงตามสภาวะ.
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จํานวนที่สูงกวา ฉะนั้น นี้จึงเปนขอนิยมในเรื่องการกําหนดจํานวนนี้. ก็
จํานวนที่เทากัน และจํานวนที่ต่ํากวากัน เมื่อความผิดแผกกันมีอยู เนื้อ
ความก็ไมได. เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นเหตุปจฺจยา นารมฺมเณ เอก เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ดังนี้เปนตน. ความจริงในเรื่องนี้ นาจะมีคํากลาววา วิสัชนา ๔
วาระ ควรไดดวยอํานาจแหงนเหตุปจจัยเพราะพระบาลีมาแลววา ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. แตเพราะวิสัชนา
เหลานั้นเขากันกับนอารัมมณธรรม สารัมมณธรรมจึงผิด เพราะฉะนั้น
วิสัชนา ๓ วาระจึงลดไป คือ อกุศลธรรมอิงอาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น,อกุศล
ธรรมอิงอาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น, อกุศลธรรมอิงอาศัยอกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น. วิสัชนา ๑ วาระเทานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ดวยสามารถแหงรูปวา อัพยากคตธรรมอิงอาศัยอัพยากคตธรรมเกิดขึ้นดังนี้.
บัณฑิตครั้นทราบวิสัชนาที่ผิดแผกแตกตางกันในปจจัยทั้งปวงแลวพึงทราบ
การกําหนดที่จะมีไดดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง ในอธิการนี้มีการแสดงเพียงนัยดังตอไปนี้. สองบทวา
นาธิปติยา จตฺตาริ ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ คือวิสัชนาที่ไดแลว
ในวิสัชนานเหตุปจจัย. แมในจตุกกะที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. สองบทวา
นานนฺตเร เอก ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ คือ อัพยากตะกับอัพยากตะ
ดวยอํานาจรูปที่มีอเหตุจิตเปนสมุฏฐาน และรูปที่เหลือ. บัณฑิตพึงทราบ
รูปที่ประกอบไดในปจจัยหนึ่งๆทั้งหมดอยางนี้. แมในคํานี้วา นปุเรชาเต
เทฺว ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ก็ควรจะกลาววา ไดวิสัชนา ๔ วาระ
ดวยอํานาจนเหตุปจจัย. แคเพราะนเหตุปจจัยเขากันไดกับนปุเรชาตปจจัย
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วิสัชนา ๒ ขอดวยอํานาจวัตถุปุเรชาตะวา อกุศลเกิดขึ้นเพราะอิงอาศัย
อัพยากตธรรม อกุศลเกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยอกุศลและอัพยากตะดังนี้ ตอง
ลดไป. สวนในอรูปภพทานกลาววิสัชนาไว ๒ ขอ ดวยอํานาจอเหตุกโมหะและอเหตุกกิริยา. สองบทวา นวิปฺปยุตฺเต เทฺว ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ คือวิสัชนา ๒ ขอ ดวยอํานาจจอเหตุกอกุศลและอเหตุกกิริยา ใน
อรูปภพ. ใน โนนตฺถิ โนวิคเต คําวา เอก=๑ พึงทราบวาไดแกอัพยากตะ
กับอัพยากตะ ดวยอํานาจรูปทั้งหมด. ในปจจัยที่มีมูล ๓ เปนตน แสดงไว
หมดแลว. สวนใน นารัมมณทุมูลกนัย คําวา นาธิปติยา ปฺจ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ คือวิสัชนาที่ไดในนอารัมมณปจจัยนั่นเอง. ใน
คํานี้วา นกมฺเม เอก ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ บัณฑิตไมพึงถือเอา
จิตตชรูปและกัมมชรูป ถึงทราบเฉพาะอัพยากตะกับอัพยากตะ ดวยอํานาจ
รูปที่เหลือ. ใน นาธิปติมูลกนัย คําวา นปุเรชาเต สตฺต ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ คือวิสัชนาที่ไนนปุเรชาตปจจัยเทานั้น. คําวา
นปจฺฉาชาเต สตฺตรส ในนปคจฉชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ไดแกวิสัชนา
๑๗ ขอ ในนปจฉาชาตปจจัยเทานั้น. วิสัชนาทีม่ ี นอนันตรปจจัย
นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นสัมปยุตตปจจัย
โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย เปนมูล เหมือนกับปจจัยที่มีนอารัมมณปจจัย
เปนมูล. วิสชั นาที่ผานมาแลวและยังไมถึง และวิสัชนาที่มีไดและมีไมได
ในปจจัยทั้งหมด พึงทราบโดยการแสดงเพียงนัยนี้เทานั้น.
อรรถกถาปจจัยปจจนียนัย จบ
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ปจจยานุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปจจยวาระ
[๓๐๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๑๐] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๗
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ
นนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๓๑๑] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเราชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ...ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๓๑๒] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๑๓] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาติปจจัย อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย
วิคตปจจัย อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ... ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๑๔] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
วิปากปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี
๑ วาระ.
[๓๑๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย
วิปากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๑๖] เพราะอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ...ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๓๑๗] เพราะอารัมมณปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ
... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
วาระที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล พึงนับเหมือนอยางวาระที่มีเหตุปจจัยเปนมูล.
[๓๑๘] เพราะอธิปติปจจัย ในนอารัมณปจจัย มี ๕ วาระ.... ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ นโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ
เพราะอธิปติปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ.
เพราะอนันตรปจจัย เหตุปจจัย ... ฯลฯ. เพราะสมนันตรปจจัย
... พึงใหพิสดารอยางวาระที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล.
[๓๑๙] เพราะสหชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี
๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗
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วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๒๐] เพราะสหชาตปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะสหชาตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย... นี้เปนการ
แสดงยอ ๆ.
[๓๒๑] เพราะอัญญมัญญปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี
๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๒๒] เพราะอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอธิปคติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโ นวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะอัญญมัญญปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ.
นี้เปนการแสดงยอ ๆ.
[๓๒๓] เพราะนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ. ในนิสสยปจจัย แสดงเชนเดียวกันกับสหชาตปจจัย.
เพราะอุปนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ. ในนอุปนิสสยปจจัย แสดงเชนเดียวกันกับอารัมมณปจจัย.
[๓๒๔] เพราะปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ
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ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ.
เพราะปุเรชาตปจจัย เหตุปจจัย... ฯลฯ.
[๓๒๕] เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ...ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๓๒๖] เพราะอาเสวนปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๗
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๓๒๗] เพราะอาเสวนปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ ...เพราะนอาเสวนปจจัย เหตุปจจัย
ฯลฯ เพราะปุเรชาติปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย... ฯลฯ...
เพราะอวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๗ วาระ.
[๓๒๘] เพราะกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ....ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ. ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี
๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗
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วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๒๙] เพราะกัมมปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๕ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ฯ ลฯ นี้เปนการแสดงยอ ๆ.
[๓๓๐] เพราะวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาร ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๓๑] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๓๒] เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯ
ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ.
เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย...ฯลฯ...ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย ...ฯลฯ...เพราะอวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ.
[๓๓๓] เพราะอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชตปจจัย มี ๗
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๓๓๔] เพราะอาหารปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ฯลฯ... ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
[๓๓๕] เพราะอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ...ฯลฯ ... ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ โนโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะอินทริยปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ...
[๓๓๖] เพราะฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ...ฯลฯ ... ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
เพราะฌานปจจัย เหตุปจจัย...ฯลฯ...
[๓๓๗] เพราะมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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เพราะมัคคปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ.
ในสัมปยุตตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับอารัมมณปจจัย.
[๓๓๘] เพราะวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๓๙] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๕ วาระ... ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
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[๓๔๐] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๔๑] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๔๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี
๗ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๔๔] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯ
ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๔๕] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๓๔๖] เพราะอัตถิปจจัย ก็เชนเดียวกันกับ สหชาตปจจัย.
เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับ อารัมมณปจจัย. เพราะอวิคตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับ สหชาตปจจัย.
ปจจยานุโลมปจจนียนัย ในปจจยวาระ จบ
ปจจยปจจนียานุโลมนัย
การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงปจจยวาระ
[๓๔๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อาเสวนปจจัยมี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๑ วาร ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๔ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.
[๓๔๘] เพราะเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย มี
๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
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ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๓๔๙] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย ในสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ...ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๕๐] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๓๕๑] เพราะเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๓๕๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย ฯลฯ โนวิคตปจจัย
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๕๓] เพราะนอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๓๕๔] เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑
วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๓๕๕]เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาร... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตร-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๗ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ
[๓๕๖] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔
วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๔ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.
เพราะอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๓๕๗] เพราะนอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะ
นอัญญมัญญปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย แสดงเชนเดียวกันกับ
นอารัมมณปจจัย.
[๓๕๘] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาร ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
โนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๕๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
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ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ...ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๖๐] เพราะนปจฉาชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี
๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๖๑] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๔ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔
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วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔
วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ฯ ลฯ... ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๖๒] เพราะนอาเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗
วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๗
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ.
[๓๖๓] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี
๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนิสสย-
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ปจจัย มี ๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๔
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ โนอัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๔ วาระ.
เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ...ฯลฯ...ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๖๔] เพราะนกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗
วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๓๖๕] เพราะกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
...ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑
วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๖๖] เพราะนกัมมปจจัย นเหหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๓๖๗] เพราะนวิปากปจจัย ในเหตุปจ จัย มี ๑๗ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี
๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๗
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
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มัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๒๖๘] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔
วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๔ วาระ โนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๓๖๙] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ โนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
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[๓๗๐] เพราะนอาหารปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๓๗๑] เพราะนอินทริยปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๓๗๒] เพราะนฌานปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 350

[๓๗๓] เพราะนฌานปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๗๔] เพราะนมัคคปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อนนัตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๗๕] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๓๗๖] เพราะนสัมปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในมัคคปจจัย มี
๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
... ฯลฯ ... ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๓๗๗] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
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[๓๗๘] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๓๗๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ...ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย ก็แสดงเชนเดียวกัน
กับนอารัมมณปจจัย.
ปจจนียานุโลม ในปจจยวาระ จบ
ปจจยวาระ จบ
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อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย-ปจจนียานุโลมนัย
ก็โดยลักษณะนี้แหละ ผูศึกษาพึงจัดอนุโลมไวขางหนาแลวกําหนด
จํานวนในอนุโลมปจจนียะ, และพึงจัดปจจนียะไวขางหนาแลวกําหนด
ปจจนียานุโลม ก็จะพึงทราบวิสัชนาในปญหาที่ผานมาแลว และยังไมมา
แลว ที่ไดอยูและไมไดอยู ดังนี้.
อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย-ปจจนียานุโลมนัย จบ
อรรถกถาปจจยวาระ จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 354

๔. นิสสยวาระ
อนุโลมนัย
[๓๘๐] ๑. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
๓. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น,
ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๓๘๑] ๔. อกุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลเกิดขึ้น.
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๖. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๓๘๒] ๗. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น หทยวัตถุ อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๑ อาศัย
มหาภูตรูป ๓ เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. กุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๙. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๑. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัย อัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
[๓๘๓] ๑๒. กุศลธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๓. อัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนกุศล และมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
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๑๔. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยกุศลธรรมและ
อัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล และมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๕. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๖. อัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล และมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
๑๗. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม อาศัยอกุศลธรรม
และอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯ ล ฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายที่เปนอกุศล และมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น.
การนับวาระในอนุโลมแหงนิสสยวาระ
[๓๘๔] ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
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สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๗
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗
วาระ.
อนุโลมนัย ในนิสสยวาระ จบ
ปจจนียนัย
[๓๘๕] ๑. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากกิริยา ซึ่งเปนนอเหตุกะเกิดขึ้น, ขันธ ๑ และจิตต-
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สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๑ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น,
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อัพยากคตวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น, พาหิรรูป...
อาหารสมุฏฐานรูป...อุตสุ มุฏฐานรูป...
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯ ล ฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลายเกิดขึ้น
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะเกิดขึ้น ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาซึ่งเปน
อเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๓. อกุศลธรรม อาศัยอัพยากตธรรมเกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๓๘๖] ๔. อกุศลธรรม อาศัยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
ขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
การนับวาระในปจจนียะแหงนิสสยวาระ
[๓๘๗] ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัยย มี ๕ วาระ โน
โนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
ปจจนียนัย ในนิสสยวาระ จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลปจจนียะแหงนิสสยวาระ
[๓๘๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัย ในนิสสยวาระ จบ
ปจจนียานะโลมนัย
การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงนิสสยวาระ
[๓๘๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๔ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๔ วาระ.
ปจจนียานุโลมนัย ในนิสสยวาระ จบ
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ขอความในนิสสยวาระ เหมือนขอความในปจจยวาระ.
ขอความในปจจยวาระ เหมือนขอความในนิสสยวาระ.
นิสสยวาระ จบ
อรรถกถานิสสยวาระ
พึงทราบวินิจฉัย ในนิสสยวาระ ตอไป. คําวา กุสล ธมฺม
นิสฺสาย อาศัยกุศลธรรม อธิบายวา เพราะทํากุศลธรรมใหเปนที่อิง
อาศัย โดยอรรถวาเปนปจจัย. คําที่เหลือในนิสสยวาระนี้ ผูศกึ ษาพึงทราบ
ตามนัยที่กลาวแลวในปจจยวาระนั่นแล. ก็ในอวสานแหงปจจัยนี้ คํานี้วา
อันอรรถวาปจจยะมีความหมายเทากับนิสสยะ อันอรรถวานิสสยะมีความ
หมายเทากับปจจยะ ดังนี้ ทานกลาวไว เพื่อแสดงความไมตางกันโดย
ใจความแหงวาระทั้ง ๒ เหลานี้. จริงอยู โดยใจความวาระทั้ง ๒ นี้ ไมมี
อะไรแตกตางกัน เหมือนปฏิจจวาระกับสหชาตวาระฉะนั้น. แมเมื่อเปน
อยางนี้ทานก็กลาวไวเพื่อเนนเนื้อความของกันและกัน. จริงอยู ในคํามี
อาทิวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารเกิดเพราะอวิชชาเปนปจจัย พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ปจจัยทั้งหลายแมไมตองอาศัยนานักขณิกกัมมปจจัย ที่กาํ ลังเปนไปอยูก็เกิดขึ้นได. ก็บรรดาไมที่ตั้งพิงกันไวเปนตน
ไมอัน หนึ่งหาไดเปนนิสสยปจจัยแกไมอันหนึ่งไม เชนเดียวกับอุปาทารูป
ก็ไมเปนนิสสยปจจัยแกมหาภูตรูปฉะนั้น. แมวาระทั้ง ๒ นี้ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวเพื่อกําหนดความเปนนิสสยปจจัยโดยปจจยวาระ และ
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เพื่อกําหนดซึ่งความเปนสหชาตะและปุเรชาตะ ของธรรมที่พระองคตรัสวา
"ปจฺจยา" โดยนิสสยวาระ. อีกประการหนึ่ง วาระทั้งสองนี้พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปนเทศนาวิลาสะ ดวยอํานาจอัธยาศัยของ
เหลาสัตวผูจะตรัสรูโดยประการนั้น และดวยอํานาจพระปรีชาแตกฉาน
ในนิรุตติปฏิสัมภิทา ดังนี้.
อรรถกถานิสสยวาระ จบ
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๕. สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
[๓๙๐] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับ
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับ
ขันธ ๓, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนอัพยากตวิบาก เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๓๙๑] กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
...เพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ
ในอธิปติปจจัย ไมมีปฏิสนธิขณะ.
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ทุกปจจัย คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย อุปนิสสยปจจัย ก็เชนเดียวกันกับปจจัยที่มี
เหตุปจจัยเปนมูล.
[๓๙๒] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับ
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น. ขันธ ๑ เจือกับ
ขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
ปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ที่เปนอัพยากตวิบาก อัพยากตกิริยา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิด
ขึ้น, ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
[๓๙๓] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย ฯลฯ
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๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯลฯ.
[๓๙๔] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะกัมมปจจัย
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
กัมมปจจัย ฯลฯ.
๑. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก ฯลฯ.
[๓๙๖] กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย...
บทเหลานี้ คือ เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะ
มัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจัย ก็เชนเดียวกันกับเพราะเหตุปจจัย.
[๓๙๖] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปยุตตปจจัย
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คือ ขันธ ๓ เจือกันขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ฯลฯ ขันธ ๒
เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ ฯลฯ...
คือ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ...
คือ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๗] กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ
เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย ก็เชนเดียวกัน
กับเพราะเหตุปจจัย.
การนับวาระในอนุโลมแหงสังสัฏฐวาระ
[๓๙๘] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
สหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
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ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. วาระที่มีเหตุปจจัยเปนมูล พึงแสดงใหพิสดาร.
[๓๙๙] เพราะอาเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๔๐๐] เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปุนิสสปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑
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วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.
อนุโลมนัย ในสังสัฏฐวาระ จบ
อรรถกถาสังสัฏฐวาระ
อรรถกถาอนุโลมนัย
พึงทราบวินิจฉัยใน สังสัฏฐวาระ ตอไป. คําวา กุสล ธมฺม
สสฏโ เจือกับกุศลธรรม อธิบายวา เพราะกระทํากุศลธรรมใหเปน
ปจจัย โดยอรรถวาประกอบพรอมดวยลักษณะ ซึ่งมีการเกิดขึ้นพรอมกัน
เปนตน. คําวา กุสล เอก ขนฺธ สสฏโ มีคําอธิบายวา ขันธ ๓
ทํากุศลขันธหนึ่งใหเปนสัมปยุตตปจจัย เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย. ในทุกๆ
บทพึงทราบใจความโดยอุบายนี้. ก็แลในเหตุปจจัยนี้ ทานจัดปจจัยแลว
วิสัชนาปญหาไว ๓ วาระ เพราะอรูปธรรมเทานั้นที่จะมีอรรถวาสัมปโยคะ
ได ๑ ก็ในเหตุปจจัย ฉันใด แมในอารัมมณปจจัยเปนตน ก็ฉันนั้น. ใน
วิปากปจจัยมีวิสัชนา ๑ วาระเทานั้น.
บัดนี้ เพื่อแสดงวิสัชนาตามที่ไดดวยอํานาจจํานวน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหตุยา ตีณิ ในเหตุปจจัย ๓ วาระ เปนตน.
ในวิสัชนาเหลานั้นทานจํากัด (กําหนด) ไวในติกะทั้งปวงดังนี้คือ กุศล
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กับกุศล อกุศลกับอกุศล อัพยากตะกับอัพยากตะ. ก็ในติกะหนึ่ง ๆ ยอม
ไดอัพยากกับอัพยากตะเทานั้น. ในวาระนี้มีการกําหนด ๒ อยาง คือ
ในปจจัย ๒๒ มีวิสัชนา ๓ วาระ ในวิปากปจจัยมีวิสัชนา ๑ วาร ดวย
ประการฉะนี้. วิสัชนาที่เปนอนุโลมยอมไมมีในปจฉาชาตปจจัย เพราะฉะนั้น ในการเทียบเคียงในทุกัตติกะเปนตน ดวยอํานาจแหง
วิสัชนาเหลานี้วา วิสัชนา ๓ และ ๑ ดังนี้ วิปากปจจัยในทุกัตติกะได
ทุกติกะนั้นมีวิสัชนา ๑. พึงทราบการคํานวณอยางนี้วา ตีณิ ๓ ในปจจัย
ที่เหลือ (พึงทราบการคํานวณอยางนี้วาในปจจัยที่เหลือมีวิสัชนา ๓ วาระ).
คําที่เหลือในอนุโลมนัยในสังฏฐวาระนี้มีใจความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอนุโลมนัย
ปจจนียนัย
[๔๐๑] ๑. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดขึ้น.
๒. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกันขันธที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากต-
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กิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒
เกิดขึ้น.
[๔๐๒] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย...เพราะนปุเรชาตปจจัย.
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๔๐๓] ๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ
กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ
กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๔๐๔] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนกุศลเกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
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คือ อกุศลเจตนา เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนอกุศลเกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอัพยากตกิริยา เจือกับขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น.
[๔๐๕] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ ฯลฯ
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตกิริยาเกิดขึ้น.
นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย ในปจจนียวิภังคในสังสัฏฐวาระ ไมมี
ปฏิสนธิ คงมีแตในปจจัยทั้งหมดที่เหลือ.
[๔๐๖] ๑. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยปญจวิญญาณเกิดขึ้น,
ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๔๐๗] ๑. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นมัคคปจจัย
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คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น ฯล ฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น. ใน
อเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๔๐๘] ๑. กุศลธรรม เจือกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อกุศลธรรม เจือกับอกุศลธรรมเกิดขึน้ เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกันขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อัพยากตธรรม เจือกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯ ลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
นวิปปยุตตปจจัย ไมมีปฏิสนธิ.
การนับวาระในปจจนียะแหงสังสัฏฐาวาระ
[๔๐๙] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๑๐] เพราะนเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ...ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๔๑๑] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒
วาระ.
[๔๑๒] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒
วาระ.
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[๔๑๓] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉา ชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ... ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี
๒ วาระ.
[๔๑๔] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
... ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๑๕] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นมัคคปจจัย ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๑๖] เพราะนอธิปติปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๑๗] เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 376

[๔๑๘] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ.
[๔๑๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๒
วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๒๐] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๒ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนุวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๒๑] เพราะนอาเสวนปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๒ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ใน
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นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๒๒] เพราะนกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๒๓] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจ จัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๒๔] เพราะนวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๒๕] เพราะนวิปากปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
...ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
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[๔๒๖] เพราะนฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๒๗] เพราะนฌานปจจัย นเหตุปจ จัย นอธิปติปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๒๘] เพราะนมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๒๙] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๓๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๒ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๔๓๑] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
ปจจนียนัย จบ
อรรถกถาปจจนียนัย
ก็กุศลยอมมีไมไดใน ปจจนียนัย ฉะนั้น ทานจึงทําวิสัชนาตั้ง
แตอกุศลเทานั้น เปนตนไป. วิสชั นานั้นมีเนื้อความกระจางแลวทั้งนั้น.
ก็คําวา นเหตุยา เทฺว ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ เปนอาทินั้นใด อัน
ทานกลาวไวเพื่อการกําหนดวิสัชนาในปจจนียนัย โดยการคํานวณ ในคํานั้น
มีการกําหนด (ปริเฉท) ๓ อยาง คือ เทฺว ๒, ตีณิ ๓, เอก ๑. บัณฑิต
พึงทราบการคํานวณเพราะการเทียบเคียงปจจัยในทุกติกะเปนตน ดวย
อํานาจแหงปริเฉทเหลานั้น. แมในอธิการนี้ก็ยอมไดเฉพาะวิสัชนาที่มีการ
คํานวณไดนอยกวา เพราะเทียบเคียงปจจัยที่คํานวณไดมากกวากับปจจัย
ที่คํานวณไดนอยกวา. ยอมไดวิสัชนาที่มีจํานวนเทากัน เพราะเทียบเคียง
กับปจจัยที่คํานวณไดเทากัน. ก็เพราะในวาระนี้มีอรูปธรรมเทานั้นเปน
ปจจยุบบัน ฉะนั้น ทานจึงแสดงปจจัย ๑๐ คือ นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย และนวิปปยุตตปจจัย โดยความ
เปนปจจนิก. ปจจัยที่เหลือ ๑๔ ยอมมีไมได. แมในบรรดาปจจัยที่มีได
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เหลานั้น นกัมมปจจัยและนวิปากปจจัยยอมไมไดปจจยุบบันที่เปนวิบาก.
คําวา นเหตุปจฺจยา นอธิปติยา เทฺว เพราะนเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ คือ วิสัชนา ๒ ที่ไดในนเหตุปจจัย. แมในหมวด ๒
แหงวิสัชนาที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. สองบทวา นกมฺเม เอก ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ คือ อัพยากตะกับอัพยากตะ เพราะจัดอเหตุกกิริยา
เจตนาใหเปนปจจยุบบัน. สองบทวา น วิปาเก เทฺว ความวา วิสัชนา ๒
ดวยอํานาจอเหตุกโมหะและอเหตุกกิริยา. สองบทวา นฌาเน เอก พึง
ทราบวา เปนอัพยากตะวิสัชนา ดวยอํานาจอเหตุกปญจวิญญาณ. สอง
บทวา นมคฺเค เอก พึงทราบอัพยากตะวิสัชนาดวยอํานาจอเหตุกวิบาก
และกิริยา. ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความในการเทียบเคียงปจจัยทั้งปวงโดย
อุบายนี้แล.
อรรถกถาปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสังสัฏฐวาระ
[๔๓๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๔๓๓] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๓๔] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๓๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย
อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ...ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๓๖] เพราะเหตุปจจัย อารัมมรปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย
อาเสวนปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๓๗] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย
อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๔๓๘] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๓๙] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย
กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ...ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๔๐] เพราะอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะอารัมมณปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๑] เพราะอธิปติปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะอธิปติปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ.
เพราะอนันตรปจจัย เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาตปจจัย
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เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะอุปนิสสยปจจัย
พึงใหพิสดารเหมือนอยาง เพราะอารัมมณปจจัย เปนมูล.
[๔๔๒] เพราะปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ.
[๔๔๓] เพราะปุเรชาตปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๔] เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาร...ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๔๕] เพราะอาเสวนปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๖] เพราะกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะกัมมปจจัย เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๗] เพราะวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะวิปากปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๘] เพราะอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
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เพราะอาหารปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๔๙] เพราะอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะอินทริยปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๕๐] เพราะฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะฌานปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๕๑] เพราะมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะมัคคปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๕๒] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะสัมปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๕๓] เพราะวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๕๔] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๔๕๕] เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ฯลฯล ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี
๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะวิปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย อาเสวนปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะวิปปยุตตปจจัย เหตุปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย กัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย ฯลฯ อวิคตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๕๖] เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย
เพราะอวิคตปจจัย พึงใหพิสดารเหมือนอยางปจจัยที่มีอารัมมณปจจัย
เปนมูล.
อนุโลมปจจนียนัย จบ
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อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย
เฉพาะปจจัย ๑๐ ปจจัย มีนเหตุปจจัย เปนตน ที่กลาวไวในหนหลัง
ไดโดยเปนปจจนียะ ในอนุโลมปจจนียนัยที่เหลือไมได. แมในบรรดา
ปจจัยที่มีได ซึ่งตั้งอยูโดยอนุโลม ในเหตุปจจัยแมเหลานั้น ฌานปจจัย
และมัคคปจจัยยอมไดโดยเปนปจจนียะ. คําทั้งปวง พึงทราบดวยอํานาจ
แหงคําที่กลาวแลวในหนหลัง.
อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย จบ
ปจจนียนุโลมนัย
การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงสังสัฏฐวาระ
[๔๕๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
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[๔๕๘] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ... ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ในทุกปจจัย มี ๒ วาระ.
[๔๕๙] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ใน
อารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
[๔๖๐] เพราะเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ... ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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สัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในทุกปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๖๑] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นมัคคปจจัย
นวิปปยุตตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
( เพราะนวิปากปจจัย เพราะนมัคคปจจัย นวิปปยุตตปจจัย ก็
เชนเดียวกันกับ นกัมมปจจัย).
[๔๖๒] เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...ฯลฯ ... ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
เพราะนอธิปติปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ ...ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
วาระซึ่งมี นอธิปติปจจัยเปนมูล พึงแจกอยางเดียวกันกับวาระซึ่ง
มี นเหตุปจจัยเปนมูล โดยยึด นเหตุปจจัย เปนหลัก.
๑

๑. สงสัยบาลีเกิน.
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[๔๖๓] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงใหพิสดารตอไปทุก ๆ บท. ในบทที่ไมไดเขียนไว มี ๓ วาระ
เชนนี้.
ในวาระซึ่งมีนปุเรชาตปจจัยเปนมูล พึงกระทําปญหาในอาเสวนปจจัย และในมัคคปจจัย อยางละ ๑ ปญหา โดยยึดเอานเหตุปจจัยเปน
หลัก สวนที่เหลือเหมือนกับนเหตุปจจัย.
เพราะนปจฉาชาตปจจัย บริบูรณเหมือน เพราะนอธิปติปจจัย.
[๔๖๔] เพราะนกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ โนอาเสวนปจจัย มี
๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๖๕] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี
๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑
วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๖๖] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
บทที่เหลือ พึงใหพิสดารโดยอุบายนี้.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
[๔๖๗] เพราะนวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ พึง
แจกตอไปใหบริบูรณ. ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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เพราะนวิปากปจจัย นเหุตปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย
ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี
๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี
๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
วาระซึ่งมี นวิปากปจจัยเปนมูล มีขอแตกตางกันเพียงเทานี้ สวน
ที่เหลือ เหมือนกันกับวาระซึ่งมี นเหตุปจจัยเปนมูล.
[๔๖๘] เพราะนฌานปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๖๙] เพราะนฌานปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นมัคคปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 394

วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี
๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.
[๔๗๐] เพราะนมัคคปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๔๗๑] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญ-
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มัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย ที ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ แสดงโดยยอ.
[๔๗๒] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอันนตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี
๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๔๗๓] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี
๒ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี
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๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
[๔๗๔] แมวาระ ทีม่ ีนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัยเปนมูล เปนอยาง
เดียวกันกับวาระที่มีนเหตุปจจัยเปนมูล.
นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นมัคคปจจัย
เมื่อเพิ่มมูลทั้ง ๓ นี้ ก็เปนอยางเดียวกัน.
เพราะนวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ นมัคคปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ...ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ปจจนียานุโลมนัย จบ
สังสัฏฐวาระ จบ
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อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย
อเหตุกโมหะเทานั้น ยอมไดฌานปจจัย และมัคคปจจัย ในเหตุปจจยุบบันในปจจนียานุโลม. ธรรมเหลือยอมไมได. นกัมมปจจัย
นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย และนปุเรชาตปจจัย ผูศึกษาพึงทราบ
วา ยอมไดอเหตุกจิต ๘ ในนฌานปจจัย. คําวา อารมฺเณ เอก ใน
อารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ คือ อัพยากตะกับอัพยากตะ ดวยอํานาจ
อเหตุกกิริยเจตนาในอรูป. วิสัชนาใดยอมไดและไมไดโดยอุบายนี้ บัณฑิต
พึงทราบวิธีคํานวณในปจจัยทั้งปวงดวยอํานาจวิสัชนานั้น.
อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย จบ
วรรณนาแหงสังสัฏฐวาระ จบ
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๖. สัมปยุตตวาระ
อนุโลมนัย
[๔๗๕] ๑. กุศลธรรม ประกอบกับกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๔๗๖] ๒. อกุศลธรรม ประกอบกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอกุศลเกิดขึ้น, ขันธ ๑
ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๔๗๗] ๓. อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรมเกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และ
อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น, ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
ประกอบกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ ประกอบกับ
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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การนับวาระในอนุโลมแหงสัมปยุตตวาระ
[๔๗๘] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อนุโลมนัย จบ
ปจจนียนัย
[๒๗๙] ๑. อกุศลธรรม ประกอบกับอกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ประกอบ
กับขันธ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดขึ้น.
[๔๘๐] ๒. อัพยากตธรรม ประกอบกับอัพยากตธรรมเกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น, ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น,
ขันธ ๒ ประกอบกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ทีเ่ ปนอัพยากตวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ ประกอบกับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ ประกอบ
กับขันธ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ.
การนับวาระในปจจนียะแหงสัมปยุตตวาระ
[๔๘๑] ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงสัมปยุตตวาระ
[๔๘๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัย จบ
การนับวาระในปจจนียนุโลมแหงสัมปยุตตวาระ
[๔๘๓] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี
๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
ปจจนียานุโลมนัย จบ
สัมปยุตตวาระ จบ
ขอความในสัมปยุตตวาระ เหมือนขอความในสังสัฏฐาวาระ.
ขอความในสังสัฏฐวาระ เหมือนขอความในสัมปยุตตวาระ.
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อรรถกถาสัมปยุตตวาระ
พึงทราบวินิจฉัยใน สัมปยุตตวาระ ตอไป:คําวา กุสล ธมฺม สมฺปยุตฺโต ประกอบกับกุศลธรรม ความวา
ทํากุศลธรรมใหเปนสัมปยุตตปจจัย. คําที่เหลือในวรรณนานี้ พึงทราบ
ตามนัยที่กลาวไวในสังสัฏฐวาระ. สวนในที่สุดของสัมปยุตตวาระนี้ คําวา
อรรถวา สังสัฏฐะ เจือ มีความหมายเทากับ สัมปยุตตะ ประกอบ
อรรถวา สัมปยุตตะ ประกอบ มีความหมายเทากับ สังสัฏฐะ เจือ ดังนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อแสดงความไมตางกัน โดยใจความแหงวาระ
ทั้งสองนี้. จริงอยู เมื่อวาโดยใจความ วาระทั้งสองนี้ ไมมขี อแตกตาง
กัน เหมือน ปฏิจจะ ศัพท กับ สหชาตะ และ ปจจยะ กับ นิสสยะ
ศัพทฉะนั้น ถึงอยางนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อกําหนดความของ
กันและกัน. จริงอยู ในคํามีอาทิวา มาทั้งหลายอันเขาเอาเขาคูกันเทียมเขา
ดวยกัน ดังนี้. แมสิ่งที่ไมไดประกอบกัน ทานก็เรียกวา สังสัฏฐะได.
ในคําวา วิมังสานั้นใด สหรคตแลวดวยโกสัชชะ สัมปยุตแลวดวย
โกสัชชะ ดังนี้เปนตน. แมสิ่งที่ระคนปนกันก็มาเปนสัมปยุตได.
วาระทั้งสองนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อใหเนนหนักถึงภาวะที่สัมปยุตตปจจัย ซึ่งมีลักษณะเกิดในคราวเดียวกันเปนตน เปนสังสัฏฐวาระ
และเพื่อใหเนนหนักถึงสังสัฏฐธรรม ซึ่งมีการเกิดในคราวเดียวกันเปนตน
เปนลักษณะ เปนสัมปยุตตปจจัย โดยสัมปยุตตวาระ. อีกอยางหนึ่ง
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วาระทั้งสองนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเปน
เทศนาวิลาสะ ตามอํานาจอัธยาศัยของเหลาสัตวผูจะตรัสรูโดยประการนั้น
และดวยอํานาจพระปรีชาอันแตกฉานในนิรุตติปฏิสัมภิทา.
อรรถกถาสัมปยุตตวาระ จบ
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๗. ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๘๔] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาของเหตุปจจัย.
๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๔๘๕] อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจชองเหตุปจจัย.
๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๔๘๖] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
อรรถกถาปญหาวารวิภังค
ก็ในวาระ ๖ เหลานี้ บัณฑิตพึงทราบปกิณกะดังนี้วา ปจจัยบาง
อยางไมตั้งอยูโดยเปนอนุโลมเลย ตั้งอยูโดยเปนปจจนิกเทานั้นก็มี, บาง
อยางไมทั้งอยูโดยเปนปจจนิกเลย ตัง้ อยูโดยเปนอนุโลมเทานั้นก็มี, บาง
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อยางตั้งอยูทั้งโดยเปนอนุโลมและเปนปจจนิกไมแนนอนทั้งสองฝาย. ก็ใน
บรรดาปกิณกะเหลานั้น ปญหาที่ ๑ พึงทราบดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย
ปญหาที่ ๒ พึงทราบดวยอํานาจจตุกกะปฏฐาน ปญหาที่ ๓ พึงทราบ
ดวยอํานาจปจจัยที่เหลือที่เหมาะสมกัน.
อรรถกถาเหตุปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยใน ปญหาวาระ ตอไป. คําวา กุศลธรรมเปน
ปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย ดังนี้เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อแสดงวิสัชนาปุจฉาที่พึงยกขึ้นในกุศลติกะ ดวย
อํานาจปจจัยที่ไดมีอยู มีอาทิวา "กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัยพึงมีหรือ" ดังนี้ อันธรรมดากุศลธรรมนี้
เมื่อเกิดขึ้นเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะปจจัย ๒๒ ที่เหลือ เวนปจฉาชาตปจจัย
และวิปากปจจัย. กุศลธรรมเมื่อจะเปนปจจัยแกกุศล ก็ยอมเปนปจจัยโดย
ปจจัย ๒๐ ที่เหลือเวนปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย วิปากปจจัย และ
วิปปยุตตปจจัย เพราะฉะนั้น กุศลธรรมยอมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวย
ปจจัยเหลาใด เพื่อจะแสดงปจจัยเหลานั้นตามลําดับ พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริ่มคําวา เหตุปจฺจเยน เปนตน.
พึงทราบอธิบายในคํานั้นตอไป เทศนานี้อันใดที่พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา เหตุเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่สัมปยุต เหมือนใน
ปจจยวิภังควาระ (แต) ตรัสวาเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตตดังนี้
ในการที่พระพุทธองคตรัสเทศนาอยางนั้น มีประโยชนในการที่ทรงกระทํา
อยางนั้น. จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ธมฺมาน ดังนี้ เพื่อจะแสดง
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อรรถวา วางเปลาในปจจยวิภังควาระนั้น ธรรมทั้งหลายเมื่อจะเกิดแตปจจัย
ยอมเกิดโดยเปนกองธรรม หาเกิดขึ้นโดยเปนสภาพโดดเดี่ยวไม เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงอรรถวา เปนกองในปญหาวารวิภังคนี้ พระองคจึงตรัสวา
ขนฺธาน. อีกประการหนึ่ง การแสดงปจจยุบบัน พระองคทรงยกขึ้นแลว
ดวยอํานาจแหงขันธในปฏิจจวาระเปนตน เพราะฉะนั้นจึงทรงยกขึ้นแสดง
แมในปญหาวารวิภังคนี้อีก โดยลําดับนั้นทีเดียว. ถามวา ก็เพราะเหตุไรใน
วาระเหลานี้ จึงทรงยกขึ้นเพื่อแสดงอยางนั้น. แกวา เพื่อแสดงการจําแนก
โดยไมปะปนกัน จริงอยู เมื่อพระองคตรัสโดยนัยเปนตนวา ธรรมที่เหลือ
เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมอันหนึ่ง ดังนี้ ผูศึกษาก็ไมสามารถจะทราบปจจัย
และปจจยุบบันโดยไมปะปนกันไดวา ธรรมโนนเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
ชื่อโนน เมื่อเปนอยางนั้น อุทเทสกับนิทเทสก็จะไมมีขอแปลกกัน เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวา พระพุทธองคทรงแยกเทศนาขึ้นอยางนี้ ก็เพื่อ
แสดงวิภาคโดยไมปะปนกัน.
คําวา จิตฺตสมุฏาน นี้ ตรัสเพื่อแสดงกุศลวาเปนปจจัยแก
อัพยากตะโดยเหตุปจจัย. แตในปจจัยวิภังค พระผูมีพระภาคเจาไมทรง
ทําวิภาคดวยอํานาจกุศลเปนตน ไมตรัสวามีจิตเปนสมุฏฐาน แตตรัสวามี
เหตุนั้น เปนสมุฏฐาน เพื่อแสดงรูปที่เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงเหตุทั้งหมด
โดยสามัญ เพราะฉะนั้น รูปที่มีอัพยากตเหตุเปนสมุฏฐาน ในปจจัยวิภังคนั้นจึงรวมไปถึงกัมมชรูปในปฏิสนธิดวย. ผูศึกษาพึงทราบใจความ
ในวิสัชนาที่เหลือซึ่งเปนแบบเดียวกันนี้.
อรรถกถาเหตุปจจัย จบ
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๒. อารัมมณปจจัย
[๔๘๗] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม แลว
พิจารณา ทาน, ศีล, อุโบสถกรรมนัน้ .
๒. บุคคลพิจารณากุศลทั้งหลาย ที่สั่งสมไวดีแลวในกาลกอน.
๓. บุคคลออกจากฌาน แลวพิจารณาฌาน.
๔. พระเสขบุคคล พิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน.
๕. พระเสขบุคคล ออกจากมรรค พิจารณามรรค.
๖. พระเสขบุคคล หรือปุถุชนก็ตาม พิจารณาเห็นแจงซึ่ง
กุศล โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๗. บุคคลรูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยกุศลจิต ดวย
เจโตปริยญาณ.
๘. อากาสาณัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกุศล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
๙. อากาสณัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกุศล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๑๐. กุศลขันธทงั้ หลาย เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ และอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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[๔๘๘] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลว
ยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศลนัน้ เพราะปรารภกุศลนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยินดีเพลิดเพลิน ซึ่งกุศลทั้งหลายที่ตนสั่งสมไวแลว
ในกาลกอน เพราะปรารภกุศลนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ
และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๓. บุคคลออกจากฌานแลว ยินดีเพลิดเพลินซึ่งฌาน เพราะ
ปรารภฌานนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ยอเกิดขึ้น, สําหรับ
ทานผูมีวิปฏิสาร เมื่อฌานเสื่อมแลว โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
[๔๘๙] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอรหันตออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค, พิจารณา
ถึงกรรมที่สงั่ สมไวดีแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นแจงซึ่งกุศล โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, รูซึ่งจิตของทานผูมีความพรอม
เพรียงดวยกุศลจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
๒. พระเสขบุคคล หรือปุถุชนก็ตาม พิจารณาเห็นแจงซึ่ง
กุศล โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เมื่อกุศลดับไป
แลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
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๓. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศล เพราะปรารภกุศลนั้น ราคะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่ออกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
๔. อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก และกิริยา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก และกิริยา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๖. ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๔๙๐] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งทิฏฐิ เพราะปรารภทิฏฐินั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๓. เพราะปรารภวิจิกิจฉา วิจิกิจฉา ทิฏฐิ อุทธัจจะ และ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๔. เพราะปรารภอุทธัจจะ อุทธัจจะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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๕. เพราะปรารภโทมนัส โทมนัส ทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๑] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระเสขบุคคลพิจารณากิเลสที่ละแลว, พิจารณากิเลสที่ขม
แลว, ยอมรูก ิเลสที่เคยเกิดมาแลวในกาลกอน.
๒. พระเสขบุคคลหรือปุถุชนก็ตาม เห็นแจงอกุศล โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ยอมรูจิตของบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอกุศลจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
๓. ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๔๙๒] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอรหันตพิจารณากิเลสที่ละแลว, รูกิเลสที่เคยเกิดมา
แลวในกาลกอน ๆ, ยอมพิจารณาเห็นแจงอกุศลธรรม โดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อกุศลจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
๒. พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม พิจารณาเห็นแจงอกุศล โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เมื่ออกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น.

๑

๑. บาลีเกิน เพราะอาวัชชะเปนกิริยา ไมใชกุศล.
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๓. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งอกุศล เพราะปรารภอกุศลนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่ออกุศลดับ
ไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
๔. ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกเจโตปริยาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๔๙๓] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอรหันตพิจารณาผลจิต พิจารณานิพพาน.
๒. นิพพาน เปนปจจัยแกผลจิต และแกอาวัชชนจิต ดวย
อํานาจของอารัมมปจจัย.
๓. พระอรหันตยอมเห็นแจงซึ่งจักขุโดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา เห็นแจงซึ่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก
และอัพยากตกิริยา โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๔. พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ดวยเจโตปริยญาณ.
๕. อากาสานัญจายตนกิริยา เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๖. อากิญจัญญาตนกิริยา เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
๘. สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ.
๙. คันธายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ.
๑๐. รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ.
๑๑. โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
๑๒. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตะ เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อนาคตังสญาณ และอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๔๙๔] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระเสขะทั้งหลายพิจารณาผลจิต พิจารณานิพพาน.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู โวทาน และมรรค ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม พิจารณาเห็นแจงซึ่งจักขุ โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา พิจารณาเห็นแจงซึ่งโสตะ
ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และ
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ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา โดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๔. พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูจิตของทานผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ดวยเจโตปริยญาณ.
๕. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตะ เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
[๔๙๕] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลินซึ่งจักษุ เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา เพราะปรารภสิ่งนั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
อรรถกถาอารัมมณปจจัย
สองบทวา ทาน ทตฺวา คือ สละของที่ควรให อีกอยางหนึ่งไดแก
เจตนาเปนเหตุให บทวา ทตฺวา คือ ชําระเจตนาใหผองแผว คือให
หมดจด.
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สองบทวา สีล สมาพยิตฺวา คือ สมาทานนิจศีล ดวยอํานาจศีล
มีองค ๕ หรือองค ๑๐ เปนตน สมาทานวิรัติทรงแสดงแลวดวยคํานี้
สวนสัมปตตวิรัติและสมุจเฉทวิรัติไมไดตรัสไว เพราะไมไดปรากฏวาเปน
ศีลในโลก ถึงไมไดตรัสไวก็จริง แตก็เปนอารัมมณปจจัยไดเหมือนกัน
บรรดาวิรัติทั้งสองนั้น สมุจเฉทวิรัติเปนอารมณแหงกุศลของพระเสขะ
จําพวกเดียว หาเปนแกบุคคลอื่นไม.
สองบทวา อุโปสถกมฺม กตฺวา คือ ทําอุโบสถกิริยา ซึ่งมีองค
แปดในวันอุโบสถ อันทานกลาวไวอยางนี้วา ไมพึงฆาสัตว และไมพึง
ถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหเปนตน.
สองบทวา ต ปจฺจเวกฺขิติ ความวา พระเสขะหรือปุถุชนก็ตาม
ยอมพิจารณากุศลนั้น อีกอยางหนึ่ง แมพระอรหันตก็ยอมพิจารณา. จริงอยู
สําหรับพระอรหันตกุศลที่ทําไวกอนก็ชื่อวาเปนกุศล ก็ทานยอมพิจารณา
ดวยจิตใด จิตนั้นชื่อวากิริยาจิต เพราะฉะนั้น กิริยาจิตนั้น จึงไมไดใน
อธิการนี้วา กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมฺมสฺส ดังนี้. จริงอยู กรรมที่ทํา
ใกล ๆ กัน ตรัสไววา ใหแลว สมาทานแลว กระทําแลว ในคําวา
ปุพฺเพ สุจิณฺณานิ ดังนี้. กรรมเหลานีพ้ ึงทราบวา ไมไดทําใกล ๆ กัน.
อีกอยางหนึ่ง คํานี้ตรัสไววา เพื่อแสดงกามาวจรกุศลที่เกลือดวยบุญกิริยา
มีทานเปนตน.
คําวา ฌาน วุฏหิตฺวา แปลวา ออกแลวจากฌาน อีกอยางหนึ่ง
นี้แหละเปนบาลี. คําวา เสกฺขา โคตฺรภุ ตรัสหมายถึงพระโสดาบัน
จริงอยู พระโสดาบันนั้นยอมพิจารณาโคตรภู สวนคําวา โวทาน นี้
ตรัสหมายถึง พระสกทาคามี และพระอนาคามี เพราะวาจิตของทาน
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เหลานั้นชื่อวาเปนธรรมชาติผองแผว. บทวา เสกฺขา คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี และพระอนาคามี.
สองบทวา มคฺคา วุฏ หิตฺวา คือ ออกจากมรรคที่ตนไดแลวดวย
อํานาจการกาวลวงภวังคแหงมรรคและผล สวนการออกจากมรรคลวน ๆ
นั้นแลวพิจารณา ยอมไมมี. การเขาถึงวิปสสนา เปนกุศลที่เปนไปในภูมิ ๓
เทานั้น. ผูศึกษาพึงทราบ ในคํานี้วา กุสล อนิจฺจโต. ก็กุศลขั้นวิปส สนา
เปนกามาวจรอยางเดียว. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงรูปาวจรกุศล
ดวยคํานี้วา เจโตปริยาเณน. แสดงเฉพาะอรูปาวจรกุศลที่กําลังเกิดขึ้น
ดวยอํานาจเปนอารมณแหงอรูปาวจรกุศล ดวยคํามีอาทิวา อากาสานฺจายตน. ทรงแสดงดวยอํานาจธรรมเทานั้น ไมเกี่ยวถึงบุคคล ดวยคําวา
กุสลา ขนฺธา อิทฺธิวิธาณสฺส เปนตน เพราะเหตุนั้นเอง เจโตปริยายญาณ แมทานจะถือเอาในหนหลังแลว ก็ยังตรัสซ้ําไวในอธิการนี้อีก.
บทวา อสฺสาเทติ คือ เสวยและยินดีดวยจิตอันสัมปยุตดวยโลภะ
ซึ่งสหรคตดวยโสมนัส. บทวา อภินนฺทติ ไดแก ยินดี คือเปนผูหรรษา
ราเริง ดวยอํานาจตัณหามีปติ หรือวายอมยินดียิ่งดวยอํานาจความเพลินใจ
ในธรรมที่ทนเห็นแลว.
สองบทวา ราโค อุปฺปชฺชติ ความวา ราคะยอมเกิดขึ้นแกบุคคล
ผูยินดีอยู คํานี้ตรัสหมายถึงจิตที่สหรคตดวยโลภะทั้ง ๘ ดวง.
สองบทวา ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ความวา ทิฏฐิที่สัมปยุตดวยจิต ๔
ดวง ดวยอํานาจความเห็นผิดเปนตน วาตนเปนของมีในคนดังนี้ ยอม
เกิดแกบุคคลผูยินดียิ่ง. ก็ในกรณีนี้วจิ ิกิจฉายอมเกิดแกบุคคลผูไมมีการ
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ตัดสินใจ (สงสัย). อุทธัจจะยอมเกิดแกผูมีจิตฟุงซาน โทสะยอมเกิดแก
ผูเดือดรอนอยูวา กรรมดี เรายังไมไดทําเลยเปนตน.
สองบทวา ต อารพฺภ ความวา ทํากรรมเหลานั้นซึ่งตนสั่งสมไว
แลวในกาลกอนใหเปนอารมณ. จริงอยู ศัพทนี้อาเทสพหูพจนเปนเอก
พจน อีกอยางหนึ่ง คํานี้เปนเอกพจนดวยอํานาจชาติ.
คําวา อรหา มคฺคา วุฏหิตฺวา ความวา ออกแลวดวยอํานาจการ
กาวลวงภวังค ในลําดับแหงผลในมัคควิถี ก็ปจจเวกขณะจิตเปนกิริยาพยากตะของพระอรหันตนั้น. พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอารัมมณปจจัยแหงกิริยาพยากตะอยางนี้แลว
เมื่อจะแสดงอารัมมณปจจัยแหง
วิปากาพยากตะอีก จึงตรัส คําวา เสกฺขา วา เปนอาทิ. สองบทวา กุสเล
นิรุทฺเธ คือ เมื่อวิปสสนาชวนวิถีขาดไป. บทวา วิปาโก ไดแก
กามาวจรวิบาก. บทวา ตทารมฺมณตา คือ โดยเปนตทารัมมณะ อธิบายวา
จิตนั้น (ตทารมัมณจิต ) ทํากุศลที่เห็นแจงแลวซึ่งเปนอารมณแหงกุศลชวนะใหเปนอารมณเกิดขึ้น. ก็แลจะเกิดดวยอํานาจตทารัมมณะอยางเดียว
เทานั้นก็หาไม ยังเกิดดวยอํานาจปฏิสนธิภวังคและจุติดวย. จริงอยู วิบาก
ยอมมีกุศลเปนอารมณไดเหมือนกัน สําหรับบุคคลผูทํากรรมใหเปนอารมณ
แลวถือปฏิสนธิ. แตวิบากนั้นไมไดแสดงไวในที่นี้เพราะเขาใจยาก. คําวา
กุสล อสฺสาเทติ เปนตน ตรัสไวเพื่อแสดงวิบากที่มีกุศลเปนอารมณ
ในที่สุดแหงอกุศลชวนะ.
คํานี้วา วิฺาณฺจายตนวิปากสฺส ถึงจะเปนธรรมที่เขาใจยาก
พระองคก็ตรัสไวดวยอํานาจวิบากที่มีได เพรามหัคคตวิบากไมเกิดโดย
ความเปนตทารัมมณะ. บทวา กิริยสฺส คือ อากาสานัญจาตนกุศล
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เปนปจจัยโดยอารัมมณปจจัย แกกริ ยิ าจิต ของบุคคลผูบรรลุพระอรหัต
แลวเขาสมาบัติโดยปฏิโลม หรือโดยมีฌานหนึ่งคั่น ในอารมณที่เปน
อากาสานัญจายตนะ ที่ยงั ไมเคยเขา.
บทวา เจโตปริยาณสฺส เปนตน พึงเชื่อมกับอาวัชชนะขางหนา
ก็ในขอนี้ มีอธิบายดังนี้วา ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกอาวัชชนะ
แหงจิตเหลานั้น (อภิญญาจิต) โดยอารัมมณปจจัย. บทวา ราค คือ
ราคะของตนหรือของคนอื่น แคในอธิการนี้วรรณนาปรากฏแลว ดวย
อํานาจแหงราคะของตน. คําวา อสฺสาเทติ เปนตน มีอรรถดังกลาวไว
แลว แตในธรรมมีวิจิกิจฉาเปนตน ไมตรัสวา อสฺสาเทติ (ยอมยินดี)
เพราะไมมีภาวะที่จะนายินดี ก็ทิฏฐิยอ มเกิดขึ้นในฐานะนี้. ทิฏฐิพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวกอนตามลําดับที่มาถึง เพราะบทวา อสฺสาเทติ ตก
ไป ทิฏฐินั้นอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมนั้น ๆ ในบรรดาธรรมมี
วิจิกิจฉาเปนตน ซึ่งเปนสภาคกันกอนแลวตรัสไวในลําดับแหงธรรม
นั้น ๆ. ก็บรรดาธรรมมีราคะเปนตนเหลานี้ พึงทราบการเกิดขึ้นแหง
โทมนัส ดวยอํานาจความอดกลั้นไมไดวา บาปธรรมเหลานี้เกิดขึ้นทําไม
หรือดวยอํานาจวิปฏิสารมีอาทิวา เราทําความชั่วไว เราทํากรรมหยาบชา
ไว.
สองบทวา จกฺขุ อนิจฺจโต ความวา รูป ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ
๑๐ และวัตถุรูป ๑ ทานถือเอาแลว เพราะปรากฏตามลําดับวิปสสนา.
รูปายตนะเปนตน ทานก็ถือเอาอีก เพราะเปนอารมณแหงจักขุวิญญาณ
เปนตน. ก็เพราะเทศนานี้ตรัสดวยอํานาจแหงวิญญาณ ไมไดตรัสดวย
อํานาจธาตุ ฉะนั้นจึงไมถือเอามโนธาตุดวย. พึงทราบอารมณที่ถือเอา
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แลว และยังไมไดถือเอาในที่ทั้งปวงอยางนี้. คําวา ยอมพิจารณาผล
ยอมพิจารณานิพพาน ตรัสไวเพื่อแสดงอารมณแหงกุศลที่เปนตัว
พิจารณา.
อรรถกถาอารัมมณปจจัย จบ
๓. อธิปติปจจัย
[๔๙๖] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาติธปิ ติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวกระทํา
กุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๒. บุคคลกระทํากุศลทั้งหลายที่สั่งสมไวแลวในกาลกอน ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๓. บุคคลออกจากฌานแลว การทําฌานใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา.
๔. พระเสขบุคคลทั้งหลาย การทําโคตรภูใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา การทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
๕. พระเสขบุคคลทั้งหลาย ออกจากมรรคแลว กระทํามรรคให
เปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
กุศลที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
[๔๙๗] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
เพลิดเพลินเพราะกระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
กุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลินซึ่งกุศลทั้งหลายที่สั่งสมไวแลวในกาล
กอน เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
กุศลนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๓. บุคคลออกจากฌานแลว ยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทํา
ฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๘] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และสหชาติธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. พระอรหันตออกจากมรรค แลวกระทํามรรคใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
กุศลที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
๔. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
กุศลที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๔๙๙] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น, ยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อกุศลที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
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[๕๐๐] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อกุศลธรรมที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
[๕๐๑] ๗. อกุศลธรรม เปฯปจจัยแกอกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อกุศลที่เปนอธิบดี เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๒] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. พระอรหันตกระทําผลจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกผลจิต ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา ที่เปนอธิบดี เปนปจจัย แก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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[๕๐๓] ๙. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. พระเสขะ กระทําผลจิตใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา. กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน และแกมรรค ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๔] ๑๐. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําจักษุใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําโสตะ ฆานะ ชิวหา
กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธที่เปน
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
กระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ
ยอมเกิดขึ้น.
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อรรถกถาอธิปติปจจัย
ใน อารัมมณาธิปตินิทเทส พระองคทรงแสดงกุศลที่นับเนื่อง
ในภูมิ ๕ ดวยอํานาจพระเสขะและปุถุชน. ใน สหชาตาธิปตินิทเทส
ก็เหมือนกัน. พระอรหันตยอมไมมีการทําใหหนักในโลกิยกุศลทั้งหลาย
เพราะไดบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแลว เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงไวเฉพาะ
อรหัตมรรคเทานั้น.
อรรถกถาอธิปติปจจัย จบ
๔. อนันตรปจจัย
[๕๐๕] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
คือ ๑. กุศลขันธทงั้ หลายเกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลขันธ
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู.
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๐๖] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
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คือ ๑. กุศลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
๒. มรรค เปนปจจัยแกผล.
๓. อนุโลมของพระเสขะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล ของพระอริยบุคคลผูออก
จากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๐๗] ๓. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย
คือ ๑. อกุศลขันธทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลขันธ
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๐๘] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ๑. อกุศล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๐๙] ๕. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ที่เกิด
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา
ที่เกิดหลัง ๆ.
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๒. ภวังคจิต เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
๓. กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
๔. อนุโลมของพระอรหันต เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
๕. เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา ของพระอรหันตผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๐] ๖. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ๑. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
[๕๑๑] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานราจ
ของอนันตรปจจัย
คือ ๑. อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
อรรถกถาอนันตรปจจัย
ใน อนันตรปจจัย สองบทวา ปุริมา ปุริมา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสรวมกุศลที่เกิดในภูมิเดียวกัน และตางภูมิกัน . คําวา อนุโลมเปน
ปจจัยแกโคตรภู อนุโลนเปนปจจัยแกโวทาน ตรัสดวยอํานาจอารมณ
ที่แตกตางกัน. คําวา โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค โวทานเปนปจจัยแก
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มรรค ตรัสดวยอํานาจภูมิที่ตางกัน. ก็คําวา กุศล ในคําวา กุสล
วฏานสฺส นี้ ไดแกกศุ ลอันเปนไปในภูมิ ๓. บทวา วุฏาน คือ
วิบากอันเปนไปในภูมิ ๓. พระโยคาวจรทั้งหลาย ยอมออกจากกุศลชวนวิถีดวยวิบากเหลานั้น ฉะนั้น วิบากนัน้ ทานจึงเรียกวา วุฏฐานะ วุฏฐานะ
นั้นมี ๒ อยาง คือตทารัมมณะ ๑ ภวังค ๑. บรรดาวุฏฐานะเหลานั้น
แมทั้งสองอยางเปนวุฏฐานะของกามาวจรกุศล ภวังคอยางเดียวเปนวุฏฐานะแหงมหัคคตกุศล. คําวา มคฺโค ผลสฺส นี้ พระองคตรัสแยก
ไว เพราะโลกุตตรวิบากเปนวุฏฐานะไมได เหตุที่นับเนื่องในชวนวิถี.
สองบทวา เสกฺขาน อนุโลน ความวา กุศลยอมไมเปนอนันตรปจจัยแกเสขธรรม เพราะฉะนั้น จึงทรงทําการแยกไว. บทวา ผลสมาปตฺติยา คือ ผลสมาบัติของโสดาปตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล.
บทวา ผลสนาปตฺติยา คือ อนาคามิผลสมาบัติ. ในอกุศลจิตยอมได
วุฏฐานวิบากทั้งสอง.
ในคําวา วิปากาพฺยากตา กิริยาพฺยากตา นี้ ผูศึกษาพึงทราบ
วิปากาพยากเฉพาะแกวิปากาพยากตะดวยกันเทานั้น และกิริยาพยากตะ
เฉพาะแกกิริยาพยากตะดวยกันเทานั้นเหมือนกัน. คําวา ภวงฺค อาวขฺชนาย เปนตน ตรัสดวยอํานาจธรรมที่เจือกัน. ในคําวา กิริยา นั้น
กามาวจรกิริยา เปน อนันตรปจจัย แกวุฏฐานวิบากทั้งสอง มหัคคตกิริยา เปน อนันตรปจจัย แกภวังคเทานั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม
คําวา กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เกิด
หลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย แลวแสดงวาระ ๗ วาระเหลาใด
ไวในปจจัยวิภังคในหนหลังวา กุศลเปนปจจัยแกกุศล กุศลเปนปจจัยแก
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อัพยากตะ อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล อัพยากตะ
เปนปจจัยแกอกุศล (เพราะอํานาจของอนันตรปจจัย). ในอธิการนี้
ทานจําแนกอนันตรปจจัยไวโดยสังเขปดวยอํานาจแหงวาระเหลานั้น แตวา
โดยพิสดารในอธิการนี้ บัณฑิตพึงกําหนดนิทเทส ๑๐-๑๗-๖๐ ถวน
และมากกวานั้นใหดีแล.
จริงอยู อนันตรปจจัยนี้หาไดนิทเทส ๗ อยางเดียวเทานั้นไม แต
ยอมไดนิทเทส ๑๐ อยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล ๑ แกวบิ าก๑.
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ๑ แกวิบาก ๑.
วิบากเปนปจจัยแกวิบาก ๑ แกกิริยา ๑.
กิริยาเปนปจจัยแกกุศล ๑ แกอกุศล ๑ แกวิบาก ๑ แกกิริยา ๑.
ก็อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทสเฉพาะ ๑. อยางเทานั้นก็หามิได แต
ยังไดนิทเทส ๑๗ อยาง อยางนี้อีก คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล ๑
กุศลวิบาก ๑ อกุศลวิบาก ๑.
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ๑ อกุศลวิบาก ๑ กุศลวิบาก ๑.
กุศลวิบากเปนปจจัยแกกุศลวิบาก ๑ อกุศลวิบาก ๑ กิรยิ า ๑.
อกุศลวิบากเปนปจจัยแกอกุศลวิบาก ๑ แกกุศลวิบาก ๑ แก
กิริยา ๑.
กิริยาเปนปจจัยแกกิริยา ๑ กุศล ๑ อกุศล ๑ กุศลวิบาก ๑
อกุศลวิบาก ๑.
ก็อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทสเฉพาะ ๑๗ อยางเทานั้นหามิได ยัง
ไดนิทเทส ๖๐ ถวน อีก คือ
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กุศลเปนอนันตรปจจัยแกกุศล ๖ อยาง ไดแก กามาวจรกุศล
เปนอนันตรปจจัยแกกุศลทั้ง ๔ อยาง ตามความตางกันแหงภูมิ, รูปาวจรกุศล และอรูปาวจรกุศล, เปนอนันตรปจจัยแกกุศลที่เกิดในภูมิของ
ตน ๆ.
สวนกุศลเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก ๑๒ อยาง คือ กามาวจรกุศล เปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก, อกุศลวิบาก, รูปาวจรวิบาก,
อรูปาวจรวิบาก, โลกุตตรวิบาก, รูปาวจรกุศลเปนปจจัยแกรูปาวจรวิบาก
กามาวจรวิบาก, อรูปาวจรกุศลเปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก, รูปาวจรวิบาก, อรูปาวจรวิบาก, โลกุตตรวิบาก, โลกุตตรกุศล เปนปจจัย
แกโลกุตตรวิบาก.
อกุศลเปนอนันตรปจจัย ๕ อยาง คือ แกอกุศล, อกุศลวิบาก,
วิบากอันเปนไปในภูมิ ๓.
กามาวจรกุศลวิบากเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก ๔ อยาง คือ แก
กามาวจรกุศลวิบาก, อกุศลวิบาก, รูปาวจรวิบาก, อรูปาวจรวิบาก.
รูปาวจรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๓ อยาง คือ แกกุศลวิบากที่
เปนไปในภูมิทั้ง ๓.
อรูปาวจรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง คือ แกอรูปาวจรวิบาก และกามาวจรกุศลวิบาก. โลกุตตรวิบากเปนอนันตรปจจัย ๔
อยาง คือ แกกุศลวิบากที่เปนไปในภูมิ ๔. กุศลวิบากเปนอนันตรปจจัย
๑๓ อยาง แกวิบาก ดวยประการฉะนี้.
อกุศลวิบากเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง คือ แกอกุศลวิบากและ
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กามาวจรกุศลวิบาก. วิบากแมในที่ทั้งปวงเปนอนันตรปจจัย ๑๕ อยาง
แกวิบาก โดยประการฉะนี้.
วิบากเปนอนันตรปจจัย ๔ อยาง แมแกกิรยิ า คือ กามาวจรกุศลวิบากเปนปจจัยแกกามาวจรกิริยา อกุศลวิบาก รูปาวจรวิบาก และ
อรูปาวจรวิบากก็เปนปจจัยแกกามาวจรกิริยาไดเหมือนกัน .
กิริยาเปนอนันตรปจจัยแกกิรยิ า ๕ อยาง คือ กามาวจรกิริยา
เปนปจจัยแกกิริยาที่เปนไปในภูมิ ๓. รูปาวจรกิริยา อรูปาวจรกิริยา เปน
ปจจัยเฉพาะแกกิริยาในภูมิของคน ๆ.
กิริยาเปนอนันตรปจจัยแกวิบาก ๑๑ อยาง คือ กามาวจรกิริยา
เปนปจจัยแกอกุศลวิบากและกุศลวิบากที่เปนไปในภูมิทั้ง ๔, รูปาวจรกิริยาเปนปจจัยแกกามาวจรกุศลวิบาก และรูปาวจรวิบาก, อรูปาวจรกิริยาเปนปจจัยแกกุศลวิบากที่เปนไปในภูมิ ๔.
สวนกามาวจรกิรยิ าเปนอนันตรปจจัย ๒ อยาง แกกุศลและ
อกุศล คือ แกกามาวจรกุศล และอกุศล.
อนันตรปจจัยยอมไดนิทเทส ๖. ถวน ดวยประการฉะนี้.
อนันตรปจจัยนี้จะไดนิทเทส ๖. ถวนเทานี้ก็หาไม ยังไดนิทเทส
แมอีกมากอยาง คือ
กามาวจรมหากุศลจิตดวงที่ ๑ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๕๓ ดวง
คือ แกตนเอง แกรูปาวจรกุศล ๔ ดวง โลกุตตรกุศลโสมนัส ๑๖ ดวง
เพราะประกอบโดยเปนบาท รวมความวา เปนปจจัยแกกุศลจิต ๒๑ ดวง
เปนปจจัยแกวิบากอีก ๓๒ ดวง คือ แกกามาวจรวิบาก ๑๑ ดวง ที่เกิด
ดวยอํานาจตทารัมมณะ และแกภวังคในที่สุดแหงชวนะ แกรปู าวจรวิบาก
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และอรูปาวจรวิบากที่เปนไปดวยอํานาจภวังคอยางเดียว แกโลกกุตตรวิบาก
๑๒ ที่เปนไปดวยอํานาจผลสมาบัติ.
กุศลจิตดวงที่ ๒ ก็เหมือนกัน. สวนดวงที่ ๓ และที่ ๔ ยอมเปน
อนันตรปจจัยแกจิต ๒๑ ดวงที่เหลือ เวนกุศลที่เกิดในภูมิสูง ๆ ขึ้นไป
และโลกุตตรวิบาก.
มหากุศลจิตดวงที่ ๕ และที่ ๖ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๓๓ ดวง
คือแกตนเอง แกกุศลจิตที่สหรคตดวยอุเบกขาซึ่งเกิดในภูมิสูง ๆ ขึ้นไป ๙
ดวง และแกวิบากจิต ๒๓ ดวง.
มหากุศลจิตดวงที่ ๗ และที่ ๘ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง
เทานั้น.
รูปาวจรกุศลจิต ๕ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๐ ดวง คือ แก
รูปาวจรกุศลที่เกิดภายหลังตน ๑ แกมหาวิบากญาณสัมปยุต ๔ ดวง และ
แกรูปาวจรวิบาก ๕ ดวง.
โดยนัยนี้แหละ บรรดา อรูปาวจรกุศล ทั้งหลาย ดวงที่ ๑ เปน
อนันตรปจจัยแกจิต ๑๑ ดวง พรอมกับวิบากของตน.
อรูปาวจรกุศลดวงที่ ๒ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง.
อรูปาวจรกุศลดวงที่ ๓ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๓ ดวง.
อรูปาวจรกุศลดวงที่ ๔ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๕ ดวง คือ
จิต ๑๔ ดวง และผลสมาบัติ ๑ ดวง.
โลกุตตรกุศล เปนอนันตรปจจัยเฉพาะแกวิบากของ ๆ ตน เทานั้น.
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บรรดาจิตที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง อกุศลจิตดวงหนึ่ง ๆ เปน
ปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง คือ กามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑๑ ดวง
มหัคคตวิบาก ๙ ดวง และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
จิตที่สหรคตดวยโทสะ ๒ ดวง เปนอนันตรปจจัย แกจิต ๗ ดวง
คือกามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๖ ดวง ซึ่งสหรคตดวยอุเบกขาและ
แกคนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
จิตที่สหรคตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ เปนอนันตรปจจัยแกจิต
๒๑ ดวง คือกามาวจรวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑ ดวง พรอมกับอเหตุกวิบากที่สหรคตดวยโสมนัสมหัคคตวิบาก ๙ และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
ปญจวิญญาณฝายกุศลวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกมโนธาตุฝาย
กุศลวิบาก.
มโนธาตุ เปนอนันตรปจจัย แกมโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๒ ดวง.
บรรดามโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๒ ดวงนั้น ดวงที่สหรคตดวยโสมนัส
เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง คือ มโนวิญญาณธาตุฝายวิบาก ๑๐ ดวง
ที่ทําหนาที่เปนภวังค แกตนเองที่เกิดภายหลังตนในเวลาเปนตทารัมมณะ
และแกโวฏฐัพพนกิริยา.
สวน อเหตุกมโนวิยญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง เหมือนกัน คือ แกอาวัชชนมโนธาตุ อาวัชชนมโนวิญญาณธาตุที่มีฐาน ๒ และวิบากมโนวิญญาณธาตุ ๑๐.
มหาวิบากที่เปนติเหตุกะ เปนปจจัยแกจิต ๒๑ ดวง คือ แก
มโนวิญญาณธาตุฝายวิบากที่เปนกามาวจร ๑๐. เวนโสมนัสสันตีรณะ
รูปาวจรวิบาก อรุปาวจรวิบาก และอาวัชชนจิตทั้งสอง.
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ทุเหตุวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง ที่เหลือเวน
มหัคคตวิบาก.
รูปาวจรวิบาก ๕ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๙ ดวง คือ แก
สาเหตุกกุศลวิบากปฏิสนธิจิต อันเปนไปในภูมิทั้งสาม ๑๗ ดวง และ
อาวัชชนจิต ๒.
ใน บรรดาอรูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๑ เปน
อนันตรปจจัยแกจิต ๙ ดวง คือ ติเหตุกปฏิสนธิฝายกุศลวิบากชั้นกามาวจร ๔ อรูปาวจรวิบาก ๔ และมโนทวาราวัชชนจิต ๑.
อรูปวจรวิบากจิตดวงที่ ๒ เปนอนันตรปจจัย ๘ ดวง เวน
วิบากชั้นต่ํากวาเสียหนึ่งดวง.
อรูปวจรวิบากจิตดวงที่ ๓ เปนอนันตรปจจัยยแกจิต ๗ ดวง เวน
วิบากที่ต่ํากวา ๒ ดวง.
อรูปาวจรวิบากจิตดวงที่ ๔ เปนปจจัยแกจิต ๖ ดวง เวนวิบาก
เบื้องต่ํา ๓ ดวง.
โลกุตตรวิบาก ๔ ดวง เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๔ ดวง คือ
ติเหตุกวิบาก ๑๓ ดวง และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑. ปญจวิญญาณฝาย
อกุศลวิบาก เปนอนันตรปจจัยแกอกุศลวิบากมโนธาตุ. มโนธาตุเปน
อนันตรปจจัยแกอเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายอกุศลวิบาก. อเหตุกมโนวิญญาณธาตุฝายอกุศลวิบากนั้น เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๒ ดวง คือ
แกตนเองที่เกิดภายหลัง ในเวลาเปนตทารัมมณะ กามาวจรวิบาก ๙
ที่เปนไปดวยอํานาจปฏิสนธิและภวังคในจุติกาล และกามาวจรกิริยา ๒
ดวง ที่สหรคตดวยอุเบกขา.
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กิริยามโนธาตุ เปนปจจัยแกทวิปญจวิญญาณจิต ๑๐.ิ
หสิตปุ ปาทกิริยา เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๓ ดวง โดยไมนับที่
ซ้ํา คือ แกติเหตุกวิบาก ๙ ที่เปนไปดวยอํานาจภวังคในปญจโวการภพ
และแกวิบากที่สหรคตดวยโสมนัส ๕ ที่เปนไปดวยอํานาจตทารัมมณะ และ
แกตนเองที่เกิดภายหลัง.
โวฏฐัพพนกิริยา เปนปจจัยแกจิต ๔๕ ดวง คือ กามาวจรกิริยา
๑๐ เวนกิริยามโนธาตุ กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒ และวิบากจิต ๑๕
ที่เปนไปดวยอํานาจภวังคในปญจโวการภพ.
กามาวจรติเหตุกิริยา ที่สหรคตดวยโสมนัส ๒ ดวง เปน
อนันตรปจจัยแกจิต ๒๕ ดวง ที่นับแลวไมนับซ้ําอีก คือ แกติเหตุกวิบาก ๑๓ ที่เปนไปดวยอํานาจภวังค โสมนัสสหรคตวิบาก ๕ ดวยอํานาจ
ตทารัมมณะ รูปาวจรกิรยิ า ๔ ที่เปนไปดวยอํานาจบริกรรม อรหัตตผลสมาบัติที่สหรคตดวยโสมนัส ๔ ดวยอํานาจแหงอรหัตตผลสมาบัติ และ
แกคนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
ทุเหตุกโสมนัสสหรคตกิริยา ๒ ดวง เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๗
ดวง โดยไมนับที่ซ้ํากัน คือ แกภวังคจิต ๑๓ ตามที่กลาวแลว ตทารัมมณะ ๕ และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
กามาวจรติเหตุอุเบกขาสหรคตกิริยา ๒ ดวง เปนอนันตรปจจัย
แกจิต ๒๔ ดวง โดยไมนบั ที่ซ้ํากัน คือ แกภังคจิต ๑๓ ดวง เหลานั้น
นั้นแหละ อุเบกขาสหรคตวิบาก ๖ ทีเ่ ปนไปดวยอํานาจตทารัมมณะ
รูปาวจรกิริยา ๑ ที่เปนไปดวยอํานาจบริกรรม อรูปาวจรกิริยา ๔ อรหัตตผลสมาบัติ ๑ และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
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ทุเหตุกอุเบกขาสหรคตกิริยา ๒ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๘ ดวง
โดยไมนับที่ซ้ํา คือ แกภวังคจิต ๑๓ เหลานั้นดวย แกตทารัมมณจิต ๖
และแกตนเองที่เกิดภายหลัง ๑.
บรรดา รูปวจรกิรยิ าดวงหนึ่ง ๆ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๐
ดวง คือ ติเหตุกภวังคในปญจโวการภพ ๙ ดวง และแกตนเองที่เกิด
ภายหลัง ๑ ดวง.
บรรดา อรูปาวจรกิริยาจิตทั้งหลาย
อรูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๑ เปนอนันตรปจจัยแกจิต ๑๑ ดวง คือ
ภวังคจิต ๙ ดวงในปญจโวการภพ อีก ๑ ดวงในจตุโวการภพ และแก
ตนเองที่เกิดภายหลัง ๑ ดวง.
อรูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๒ ยอมไดภวังคจิต ๒ ดวง ในจตุโวการภพ.
อรูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๓ ได ๓ ดวง.
อรูปาวจรกิริยาจิตดวงที่ ๔ ยอมไดภวังคจิต ๔ ดวง และผลสมาบัติอีก ๑ ดวง. บรรดาอรูปาวจรกิริยาเหลานั้น ดวงหนึ่ง ๆ เปน
อนันตรปจจัยแกจิต ๑๑-๑๒-๑๓ และ ๑๕ ดวง ตามลําดับดังนี้แล.
อนันตรปจจัยยอมไดนิทเทสแมหลายอยางดวยประการฉะนี้ . เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา บัณฑิตควรกําหนดนิทเทส ๑๐-๑๗-๖๐ และแมมาก
หลาย (ของอนันตรปจจัย) ใหด.ี
สมนันตรปจจัย เปนตน มีเนื้อความกระจางแลว.
อรรถกถาอนันตรปจจัย จบ
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๕. สมนันตรปจจัย
[๕๑๒] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
สมนันตรปจจัย
คือ ๑. กุศลขันธทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลขันธ
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
๒. อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
[๕๑๓] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย
คือ ๑. กุศล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของสมนันตร
ปจจัย
๒. มรรค เปนปจจัย แกผลดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
๓. อนุโลมของพระเสขะทั้งหลาย เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
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๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของพระอริยบุคคลผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
[๕๑๔] ๓. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
สมนันตรปจจัย
คือ ๑. อกุศลขันธทั้งหลายที่เกิดกอน เปนปจจัยแกอกุศลขันธ
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
[๕๑๕] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย
คือ ๑. อกุศล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
[๕๑๖] ๕. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของสมนันตรปจจัย
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่
เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
๒. ภวังคจิต เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
สมนันตรปจจัย.
๓. กิริยา เปนปจจัย แกวุฏฐานะ ดวยอํานาจสมนันตรปจจัย.
๔. อนุโลมของพระอรหันต เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวย
อํานาจของสมนันตรปจจัย.
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๕. เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของพระอรหันต ผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.
[๕๑๗] ๖. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย
คือ ๑. อาวัชชนะ เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย.
[๕๑๘] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย
คือ ๑. อาวัชชนะ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย.
๖. สหชาตปจจัย
[๕๑๙] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย. ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๑

๑. ไมมีอรรถกถาแก.
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[๕๒๐] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
คือ กุศลขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
[๕๒๑] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานูรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัย แกขันธ ๑ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๕๒๒] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
[๕๒๓] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
คือ อกุศลขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
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[๕๒๔] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๕๒๕] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ๑. ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพตยากตกิริยา เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๓
เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
๒. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๓ เปน
ปจจัยแกขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ขันธ ๒
เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๓. ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
๔. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
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๕. มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย. มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย. มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
๖. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
๗. พาหิรมหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
๘. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกอุปาทารูป ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
๙. สําหรับอาหารสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๑๐. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกอุปาทารูป ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
๑๑. สําหรับอุตุสมุฏฐานรูป มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัย
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แกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกอุปาทารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๑๒. สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, มหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๕๒๖] ๘. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
[๕๒๗] ๙. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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๗. อัญญมัญญปจจัย
[๕๒๘] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๕๒๗] ๒. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
[๕๓๐] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย
คือ ๑. ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแก
ขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๑

๑. ไมมีอรรถกถาแก.
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๒. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, ขันธ ๓
เปนปจจัยแกขันธ ๑ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๓. ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย, หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย.
๔. มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูรูป ๓ ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๕. สําหรับพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป
ฯลฯ.
๖. สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัย
แกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปน
ปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๑

๑. ดูขอ ๕๒๔.
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๘. นิสสยปจจัย
[๕๓๑] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๒๒] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๓] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๔] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
๑

๑. ไมมีอรรถกถาแก.
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๕] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๖] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๗] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ๑. ขันธ ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาเปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๓
เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย.
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๒. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๓ เปน
ปจจัยแกขันธ ๑ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๒
เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๓. ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย, ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๔. มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย.
๕. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๖. ที่เปนพาหิรรูป อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป
ฯลฯ.
๗. สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจชองนิสสยปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๘. มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๙. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
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นิสสยปจจัย, โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ
กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๑๐. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก
และอัพยากตกิริยา ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๓๘] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย.
[๕๓๙] ๙. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย.
[๕๔๐] ๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศลและหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๓ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๑
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๔๑] ๑๑. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนกุศลและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๔๒] ๑๒. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๓ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๑
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย, ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๕๔๓] ๑๓. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอกุศล และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสยปจจัย.
๙. อุปนิสสยปจจัย
[๕๔๔] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
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๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม กระทํากุศล
นั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๒. บุคคลกระทํากุศลทั้งหลายที่สั่งสมไวดีแลวในกาลกอน ใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๓. บุคคลออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
๔. พระเสขะทั้งหลาย กระทําโคตรภู ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทําโวทาน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา.
๕. พระเสขะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา.
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. กุศลขันธทั้งหลายที่เกิดกอนๆ เปนปจจัย แกกุศลขันธทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธา แลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยัง
อภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
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๒. บุคคลอาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา แลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยัง
มรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๓. ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนปจจัยแกศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ ปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๕. บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๖. บริกรรมแหงตติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๗. บริกรรมแหงจตุตถฌาน เปนปจจัยแกจตุตถฌาน ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๘. บริกรรมแหงลากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๙. บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๐. บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกอากิญจัญญายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๑. บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 452

๑๒. ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯ ลฯ.
๑๓. จตุตถฌาน เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัย
แกอากิญจัญญยตนะ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๔. บริกรรมแหงทิพยจักษุ เปนปจจัยแกทิพยจักษุ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๑๕. บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ เปนปจจัยแกทิพโสตธาตุ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๖. บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๗. บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๘. บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนปจจัยแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๙. บริกรรมแหงยถากัมมูปคญาณ เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๐. บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ เปนปจจัยแกอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๑. ทิพยจักษุ เปนปจจัยแกทิพยจักษุ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๒๒. ทิพโสตธาตุ เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๓. อิทธิวิธญาณ เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๒๔. เจโตปริญาณ เปนปจจัยแกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๕. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๖. ยถากัมมูปคญาณ เปนปจจัยแกยถากัมมูปคญาณ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๒๗. บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๒๘. บริกรรมแหงทุติยมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย.
๒๙. บริกรรมแหงตติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๓๐. บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๑. ปฐมมรรคเปนปจจัยแกทุติมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๒. ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๓๓. ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
๓๔. พระเสขะทั้งหลาย อาศัยมรรคแลว ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดแลว พิจารณาเห็นแจงสังขารทั้งหลาย โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๓๕. มรรค เปนปจจัย แกอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา และแกความเปนผูฉลาดในฐานะและ
อฐานะ ของพระเสขะทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๕] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน อารัมมณูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
เพลิดเพลิน เพราะกระทํากุศลนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้น
การทํากุศลนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอม
เกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทํากุศลทั้งหลายที่สั่งสม
ไวดีแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํากุศลนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๓. บุคคลออกจากฌานแลว ยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทํา
ฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําฌานนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน ปกตูนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาแลว ยอมถือมานะ ทิฏฐิ.
๒. บุคคลอาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา แลว ยอมถือมานะ ทิฏฐิ.
๓. ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนปจจัยแกราคะ โทสะ
มานะ ทิฏฐิ และแกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๖] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
๑. พระอรหันตออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา.
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. กุศลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. มรรค เปนปจจัยแกผล.
๓. อนุโลมของพระเสขะทั้งหลาย เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกุศล ของพระอริยบุคคลผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธา แลวทําตนใหเดือดรอน ทําใหตนเรารอน
ยอมเสวยทุกข อันมีการแสวงหาเปนมูล.
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๒. บุคคลอาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา แลว ทําตนใหเดือดรอน
ทําตนใหเรารอน ยอมเสวยทุกข อันมีการแสวงหาเปนมูล.
๓. ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา เปนปจจัยแกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. กุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. พระอรหันต อาศัยมรรค ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
เขากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว พิจารณาสังขารดวยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา.
๖. มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา และแกความเปนผูฉลาดในฐานะและ
อฐานะของพระอรหันต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๗] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ทีเ่ ปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ
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อยางหนักแนน ครั้น กระทําราคาใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําทิฏฐิใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นการทําทิฏฐิใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๓. ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
อกุศลขันธที่เกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลอาศัยราคะแลวฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ
ทําการปลนในเรือนหนึ่ง คอยดักอยูในหนทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของ
ชายอื่น ทําการฆาชาวบาน ทําการฆาชาวนิคม ฆามารดา ฆาบิดา
ฆาพระอรหันต ยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย ทําลายสงฆ
ใหแตกกัน.
๕. บุคคลอาศัยโทสะแลว ฯลฯ.
๖. บุคคลอาศัยโมหะ มานะ ทิฏฐิ และความปรารถนา แลว ฆา
สัตว ฯ ล ฯ ทําลายสงฆใหแตกกัน.
๗. ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และความปรารถนา เปน
ปจจัยแก ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และแกความปรารถนา
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๕๔๘] ๘. ปาณาติบาต เปนปจจัยแกปาณาติบาต ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
๙. ปาณาติบาต เปนปจจัยแกอทินนาทาน...กาเมสุมิจฉาจาร
มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา พยาบาท...
แกมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๐. อทินนาทาน เปนปจจัยแกอทินนาทาน ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๑๑. อทินนาทานเปนปจจัยแกกาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ฯลฯ
มิจฉาทิฏฐิ และแกปาณาติบาต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงผูกใหเปนจักกเปยยาล.
[๕๔๙] ๑๒. กาเมสุมิจฉาจาร เปนปจจัยแกกาเมสุมิจฉาจาร ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๑๓. กาเมสุมิจฉาจาร เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แก
อทินนาทาน ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๔. มุสาวาท เปนปจจัยแกมุสาวาท ดวยอํานาจของอุปนิสสปจจัย.
๑๕. มุสาวาท เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกกาเมสุมิจฉาจาร ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๖. ปสุณาวาจา เปนปจจัยแกปสุณาวาจา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
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๑๗. ปสุณาวาจา เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกมุสาวาท
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๘. ผรุสวาจา เปนปจจัยแกผรุสวาจา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๑๙. ผรุสวาจา เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกปส ุณาวาจา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๐. สัมผัปปลาปะ เปนปจจัยแกสัมผัปปลาปะ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๒๑. สัมผัปปลาปะ เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกผรุสวาจา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๒. อภิชฌา เปนปจจัยแกอภิชฌา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๓. อภิชฌา เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกสัมผัปปลาปะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๔. พยาบาท เปนปจจัยแกพยาบาท ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๕. พยาบาท เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกอภิชฌา
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒๖. มิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
๒๗. มิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม-
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สุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ อภิชฌา
พยาบาท ดวยอํานาจชองอุปนิสสยปจจัย.
[๕๕๐] ๒๘. มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
๒๙. มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกปตุฆาตกรรม อรหันตฆาตกรรม โรหิรุปปาทกรรม สังฆเภทกรรม... นิตยมิจฉาทิฏฐิ ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๐. ปตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกปตุฆาตกรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๓๑. ปตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกอรหันตฆาตกรรม โรหิรุปปาทกรรม สังฆเภทกรรม นิยตมิจฉาทิฏฐิ... มาตุฆาตกรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๒. อรหันตฆาตกรรม เปนปจจัยแกอรหันตฆาตกรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๓. อรหันตฆาตกรรม เปนปจจัยแกโรหิรุปปาทกรรม ฯ ล ฯ
ปตุฆาตกรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๔. โรหิรุปปาทกรรม เปนปจจัยแกโรหิรุปปาทกรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓๕. โรหิรุปปาทกรรม เปนปจจัยแกสังฆเภทกรรม ฯ ล ฯ
อรหันตฆาตกรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑

๑. ขอความในขอ ๕๔๘-๕๔๙-๕๕๐ รวมอยูในขอ ๕๔๗ ที่วาดวยอกุศลเปนปจจัยแกอกุศล.
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๓๖. สังฆเภทกรรม เปนปจจัยแกสังฆเภทกรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๓๗. สังฆเภทกรรม เปนปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ ฯ ลฯ
โรหิรุปปาทกรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๓๘. นิตยมิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกนิตยมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
๓๙. นิตยมิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ปตุฆาตกรรม อรหันตฆาตกรรม โรหิรุปปาทกรรม และแกสังฆเภทกรรมดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พึงกระทําใหเปนจักกเปยยาล.
[๕๕๑] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยราคะแลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยัง
อภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๒. บุคคลอาศัยโทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา
แลวใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยัง
วิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
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๓. ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา เปน
ปจจัยแกศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. บุคคลฆาสัตวแลว เพื่อจะลบลางผลของการฆาสัตวนั้น จึง
ใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา
ใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น.
๕. บุคคลถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลว เพื่อจะลบลาง
ผลของการถือเอาของที่เจาของไมไดใหนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
๖. บุคคลกลาวเท็จแลว เพื่อจะลบลางผลของการกลาวเท็จ
นั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๗ บุคคลกลาวคําสอเสียดแลว เพื่อจะลบลางผลของการ
กลาวคําสอเสียดนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๘. บุคคลกลาวคําหยาบแลว เพื่อจะลบลางผลของการกลาว
คําหยาบนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๙. บุคคลกลาวคําเพอเจอแลว เพื่อจะลบลางผลของการกลาว
คําเพอเจอนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ ไหเกิดขึ้น.
๑๐. บุคคลตัดที่ตอแลว เพื่อจะลบลางผลของกรรมนั้น จึงให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๑๑. บุคคลปลนไมใหเหลือแลว เพื่อจะลบลางผลของกรรมนั้น
จึงใหทาน ฯ ล ฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
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๑๒. บุคคลทําการปลนโนเรือนหลังหนึ่งแลว เพื่อจะลบลาง
ผลแหงกรรมนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๑๓. บุคคลคอยดักอยูในทางเปลี่ยวแลว เพื่อจะลบลางผลของ
กรรมนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๑๔. บุคคลคบหาภรรยาของชายอื่นแลว เพื่อจะลบลางผลกรรม
นั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๑๕. บุคคลกระทําการฆาชาวบานแลว เพื่อจะลบลางผลของ
กรรมนั้น จึงใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๑๖. บุคคลฆาชาวนิคมแลว เพื่อจะลบลางผลของกรรมนั้น
จึงใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยัง
วิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
๑๗. บุคคลฆามารดาแลว เพื่อจะลบลางผลของการฆามารดา
นั้น จึงใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม.
๑๘. บุคคลฆาบิดาแลว เพือ่ จะลบลางผลของการฆาบิดานั้น
จึงใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม.
๑๙. บุคคลฆาพระอรหันตแลว เพื่อจะลบลางผลของการฆา
พระอรหันตนั้น จึงใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม.
๒๐. บุคคลยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย เพื่อ
จะลบลางผลของการยังโลหิตพระตถาคตใหหอ ดวยจิตประทุษรายนั้น จึง
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม.
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๒๑. บุคคลทําลายสงฆใหแตกกันแลว เพื่อจะลบลางผลของ
การทําลายสงฆนั้น จึงใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม.
[๕๕๒] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. อกุศลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยราคะแลว ทําตนใหเดือดรอน ทําตนใหเรารอน ยอมเสวยทุกข อันมีการแสวงหาเปนมูล.
๒. บุคคลอาศัยโทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา
แลว ทําคนใหเดือนรอน ทําคนใหเรารอน ยอมเสวยทุกข อันมีการแสดง
หาเปนมูล.
๓. ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา เปน
ปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. อกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๕๓] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
๑. พระอรหันตกระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ที่เกิด
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ภวังคจิต เปนปจจัยแกอาวัชชนะ.
๓. กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
๔. อนุโลมของพระอรหันต เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
๕. เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของพระอริยบุคคลผูออกจาก
นิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. สุขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และ
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. ทุกขทางกาย เปนปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และ
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. อุตุเปนปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๔. โภชนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และผล
สมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๕. เสนาสนะ เปนปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และ
ผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๖. สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย และผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๗. ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๘. พระอรหันตอาศัยสุขทางกาย ยังกิรยิ าสมาบัติที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น เขากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว พิจารณาสังขารดวยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๙. พระอรหันตอาศัยทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ
ยังกิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว
พิจารณาสังขารดวยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
[๕๕๔] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
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๑. พระเสขะทั้งหลาย กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู โวทาน และมรรค ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. อาวัชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนกุศล ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูกนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยสุขทางกาย แลวใหทาน สมาทานศีล กระทํา
อุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิด
ขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๒. บุคคลอาศัยทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ แลว
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา
ใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
๓. สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๕๕] ๙. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําจักขุใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักขุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน เพราะกระทําโสตะ ฆานะ
ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธทั้งหลาย
ที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ครั้นกระทําโสตะเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ ไดแก
๑. อาวัชชนะ เปนปจจัย แกอกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยสุขทางกาย แลวฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เขา
ไมไดให พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ตัดที่ตอ ปลน
ไมใหเหลือ ปลนในเรือนหลังหนึ่ง คอยดักทํารายในทางเปลี่ยว คบหา
ภรรยาของชายอื่น ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม ฆามารดา ฆาบิดา ฆา
พระอรหันต ยังโลหิตพระตถาคตใหหอดวยจิตประทุษราย ทําสงฆให
แตกกัน.
๒. บุคคลอาศัยทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ แลวฆา
สัตว ฯลฯ ทําสงฆใหแตกกัน.
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๓. สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ เปน
ปจจัย แกราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
อรรถกถาอุปนิสสยปจจัย
พึงทราบวินิจฉัยใน อุปนิสสยปจจัย ตอไป:สองบทวา สทฺธ อุปนิสฺสาย คือ ทําศรัทธา ไดแกความเชื่อใน
กรรม ผลของกรรม โลกนี้และโลกหนาเปนตน ใหเปนทีอ่ าศัยอยาง
มั่นคง เหมือนอยางวาคนเชื่อวาภายใตแผนดินมีน้ํา แลว ขุดซึ่งแผนดิน
ฉันใด กุลบุตรมีศรัทธาก็ฉันนั้น เชื่อผลและอานิสงสของทานเปนตน แลว
ยอมบริจาคทานเปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สทฺธ อุปนิสฺสาย.
ในคําวา สีล อุปนิสฺสาย เปนตน อธิบายวา ทําธรรมมีศีลเปนตน
เหลานี้ใหเปนอุปนิสัย จริงอยู บุคคลผูมีศีลเปนผูฉลาดในศีลานุภาพ และ
ในอานิสงสแหงศีล เพราะอาศัยศีลจึงใหทานแกคนผูมีศีล สมาทานศีล
ชั้นสูง ๆ ขึ้นไป รักษาอุโบสถในวันปกษ มีวัน ๑ ค่ํา เปนตน ให
บริสุทธิ์ ไมใหขาด เพราะอาศัยศีลสมบัติ ยอมยังคุณธรรม มีฌานเปนตน
ใหเกิดขึ้น แมบุคคลผูไดยินไดฟงมาก หยั่งรูซึ่งสมบัติทุกอยางอันเนื่อง
ดวยบุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตน และความตางกันแหงความเศราหมอง
และผองแผวแหงกุศลมีทานเปนตน ดวยสุตมยปญญาแลว อาศัยสุตะ
บําเพ็ญกุศลมีทานเปนตน. แมบุคคลผูเสียสละ มีใจนอมไปในทางบริจาค
อาศัยการถึงพรอมดวยจาคธรรมของตนจึงใหทาน สมาทานศีล เพราะ
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เขาใจวา ทานที่บุคคลมีศีลใหแลวยอมมีผลมาก รักษาอุโบสถเพราะการ
ปฏิบัติอยางนั้น จึงเปนผูมีจิตบริสุทธิ์ ยอมทําใหคุณธรรมมีฌานเปนตน
เกิดขึ้นได. ฝายบุคคลผูมีปญญากําหนดรูประโยชนในโลกนีแ้ ละโลกหนา
และอุบายที่จะขามพนจากโลก อาศัยความรูอยางทั่วถึงวา เพราะขอปฏิบัติ
นี้ บุคคลอาจทําตนใหลุถึงประโยชนในโลกดวย ดังนี้ยอมบําเพ็ญกุศลมีทาน
เปนตน จะเปนอุปนิสสัยแหงทานเปนตน อยางเดียวเทานั้นก็หาไม ยอม
เปนอุปนิสสัยแมแหงศรัทธาเปนตน ของตนซึ่งจะเกิดตอไปในภายภาค
หนา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญา เปนอุปนิสสยปจจัยแก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา.
บทวา ปริกมฺม ผูศึกษาพึงถือเอาบริกรรมในสวนเบื้องตน ไม
ใชที่เปนอนันตรปจจัย บริกรรมแหงทิพจักขุญาณนั้นแหละ ยอมมีแก
ญาณทั้งสองนี้ คือ ยถากัมมูปคญาณ อนาคตังสญาณ หามีบริกรรมตาง
ออกไปไม ญาณทั้งสองนี้เปนบริวารแหงทิพจักขุนั่นเอง เมื่อทิพจักขุนั้น
สําเร็จแลว ญาณทั้งสองนี้ก็สําเร็จดวย. แมเมื่อเปนเชนนั้น ผูศ ึกษา
พึงทราบวา บริกรรมแหงทิพจักขุญาณที่มุงตอการนอมใจไปเพื่อความรู
อยางนั้นเปนบริการแหงญาณทั้งสองนั้น เพราะวาญาณทั้งสองนี้จะมีคติ
เหมือนทิพจักขุทุกอยางก็หาไม ฉะนั้น จึงมีบริกรรมพิเศษในญาณทั้งสอง
นี้อีกแล. คําวา ทิพฺพจกฺขุ ทิพฺพาย โสตธาตุยา ความวา ทิพจักขุ
ของบุคคลผูเห็นรูปในที่ไกล แลวตองการจะฟงเสียงแหงรูปเหลานั้น
เปนอุปนิสสยปจจัยแกความผองใสแหงโสตธาตุ. ก็ทิพโสตธาตุ ยอมเปน
อุปนิสสยปจจัยแกอิทธิวิธญาณ ดวยอํานาจความเปนผูไดยินเสียงแหงรูป
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เหลานั้น แลวประสงคจะไปในที่นั้น. บัณฑิต พึงทราบความเปนอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจความเปนอุปการะแกธรรมนัน้ ๆ ในที่ทั้งปวง ดวย
ประการฉะนี้. คําวา มคฺค อุปนิสฺสาย อนุปฺปนฺน สมาปตฺตึ ความวา
พระอริยบุคคลเหลาใด ยังสมาบัตินั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เพราะอันตรายใน
หนทางเปนสภาพเบาบางแลว และละไดแลวดวยมรรคนั้น ๆ ฉะนั้น
มรรคของพระอริยบุคคลเหลานั้น จึงชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย แกสมาบัติ.
บทวา วิปสฺสนฺติ คือ ยอมเห็นแจง เพื่อตองการมรรคเบื้องสูงขึ้นไป.
คําวา อติถปฏิสมฺภิทา เปนอาทิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยที่ปฏิสัมภิทา
ทั้งหลาย สําเร็จไดเพราะการไดบรรลุมรรคนั่นเอง. ก็แล มรรคนั่นเอง
ชื่อวาเปนอุปนิสสัย เพราะเปนไปในอารมณนั้น ๆ ภายหลัง ปฏิสัมภิทา
เหลานี้ สําเร็จแลวดวยประการฉะนี้.
คําวา สทฺธ อุปนิสฺสาย ชปฺเปติ ความวา ยอมยังมานะให
เปนไปวาเราเปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส. สองบทวา ทิฏึ คณฺหาติ ความวา
บุคคลไปดวยอํานาจความเชื่อในคํานั้น ๆ ไมพิจารณาเนื้อความดวยปญญา
คือ ยอมถือเอาทิฏฐิ ดวยอํานาจความเห็นผิดวา บุคคลมีอยูเปนตน.
คําวา สีล สุต จาค ปฺ ความวา เกิดมานะขึ้นวา เพราะเปนผูมีศีล เปนผู
สดับแลว มีการสละ มีความรูทุกดาน. ก็เมื่อบุคคลยังความสําคัญผิดดวย
อํานาจทิฏฐิใหเกิดขึ้นในศีล สุตะ จาคะ และปญญา เหมือนความสําคัญ
ผิดดวยอํานาจมานะ ยอมถือเอซึ่งทิฏฐิ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ราคฺสส เปนตน บรรดาทิฏฐิ และมานะ
เหลานั้น ธรรมหนึ่ง ๆ เปนอุปนิสสยปจจัย แกราคะในเวลาอาศัยสมบัติมี
ศรัทธาเปนตนแลวยกยองตน เปนอุปนิสสยปจจัยแกโทสะในเวลาอาศัย
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สมบัติ มีศรัทธาเปนตนแลวเยยหยันผูอื่น เปนอุปนิสสยปจจัยแกโมหะ ที่
สัมมปยุตตดวยราคะและโทสะทั้งสอง เพราะอาศัยมานะและทิฏฐิมีประการ
ดังกลาวแลว อาศัยสมบัติมีศรัทธาเปนตนแลว ปรารถนาภวสมบัติและ
โภคสมบัติ. โลกิยกุศล เทานั้น ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวใน
อธิการนี้ดวยประการฉะนี้.
สวนโลกุตตรกุศลเปนธรรมสงบ ประณีต สูงสุด กําจัดอกุศลได
เด็ดขาด ฉะนั้น จึงไมเปนอุปนิสสยปจจัยแกอกุศล เหมือนพระจันทรไมเปนอุปนิสสัยแกความมืดฉะนั้น. เพราะเหตุนั้นโลกุตตรกุศลนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงถือเอาในอธิการนี้.
คําวา อาตาเปติ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อแสดง
อัพยากตธรรมดวยอํานาจกายิกทุกข จริงอยู ผูมศี รัทธา อาศัยศรัทธา
ไมยอทอตอความหนาวจัด รอนจัด เอาใจใสในการกอสรางเปนตน มี
ประการตาง ๆ ชื่อวา ยอมทําตนใหเดือดรอน. บุคคลคิดวา เราได
โภคสมบัติแลวจักทําบุญ ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.
แมบุคคลผูมีศีล ชื่อวา ยอมทําตนใหเดือดรอน ดวยอํานาจการถือธุดงค
มีการอยูกลางแจงเปนวัตร (อัพโภกาสิกวัตร) เปนตน เพื่อรักษาศีล ชื่อวา
ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล. ดวยอํานาจการเที่ยวแสวงหา
อาหารเปนตน. แมบุคคลผูสดับแลวคิดวา เราจะปฏิบัติใหเหมาะสมแก
ความเปนพหูสูต ปฏิบตั ิอยูตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล ชื่อวา ยอมทําตน
ใหเดือดรอน. ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล. แมบุคคล
ผูเสียสละเพราะจิตใจนอมไปในการบริจาค สละเสียจนไมเหลือปจจัยไว
เลี้ยงชีพตน หรือทําการสละอวัยวะเปนตน ชือ่ วา ทําตนใหเดือดรอน
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ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล เพื่อไดมาซึ่งวัตถุที่จะนํา
มาบริจาค. แมบุคคลผูมีปญญาอาศัยความมีปญญา ไมคํานึงถึงความหนาว
รอนเปนตน พยายามสนใจในการทองจํา ดวยคิดวา เราจักมีปญญาใหสูง
ขึ้น ๆ ชื่อวา ยอมทําตนใหเดือดรอน. เห็นโทษในมิจฉาชีพและอานิสงส
ในสัมมาชีพ ละมิจฉาชีพ และหาเครื่องเลี้ยงชีวิต ดวยอาชีวะอันหมดจด
ชื่อวา ยอมเสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.
สองบทวา กายิกสฺส สุขสฺส คือ แกความสุขทางกายในเวลาความ
สุขเกิดขึ้นแกกาย ซึ่งมีรูปอันประณีต มีศรัทธาเปนตน เปนสมุฏฐาน ถูก
ตองแลวในเวลาใชสอยอุปกรณแหงความสุข ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมบัติ
ศรัทธาเปนตน. และแกความสุขทางกายอัน มีรูป มีปราโมทย และปติ
ซึ่งมีความเดือดรอนดวยอํานาจแหงอุปกรณความสุขเหลานั้น เปนมูล เปน
สมุฏฐานถูกตองแลว. และแกความสุขทางกาย ในเวลาวิบากสุขเกิดขึ้น
เพราะอุปกรณแหงความสุขเหลานั้น ทําแลวในกาลเกิดขึ้นแหงความสุข,
และแกทุกขทางกาย ในเวลาทุกขเกิดขึ้นตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล และ
ในเวลามีการฆาและจองจํา อันบุคคลผูอดกลั้นไมไดดวยคุณสมบัติ มี
ศรัทธาเปนตนประกอบแลว. ก็ในเวลาผลสมาบัติอาศัยศรัทธาเปนตนเปน
ไป ธรรมหนึ่ง ๆ ในบรรดาธรรมมีศรัทธาเปนตน พึงทราบวา เปน
อุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติดวย. สองบทวา กุสล กมฺม คือ กุศลเจตนา
เปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตน. แตเจตนานั้นไดเฉพาะที่มีกําลัง
เทานั้น ที่มีกําลังออนยอมไมได. ในขอนั้นมีเรื่องดังตอไปนี้ (เปนอุทาหรณ):-
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เลากันมาวา หญิงคนหนึ่งตองการจะผูกคอตาย จึงหอยเชือก
ไวที่ตนไม จัดแจงของที่ควรจัดอยู ที่นั้นโจรคนหนึ่ง คิดวาตอน
กลางคืนเราเขาไปยังเรือนนั้น แลวจักเอาเชือกเสนนี้มัดสิ่งของบาง
อยางแลวลักไป จึงเอามีดเขาไปตัด ลําดับนั้นเชือกนั้นไดกลายเปน
งูพิษขูแล โจรกลัวไมกลาเขาไป หญิงนั้นออกจากเรือน สอดคอเขา
ไปในบองเชือกผูกคอตายแลว พลวเจตนาหามเสีย ซึ่งอันตรายแลว
เปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตนดวยประการฉะนี้.
แตคํานี้ก็ไมควรถือโดยแนนอน เพราะวา กรรมที่ไดโอกาสหาม
อันตรายแหงวิบากอยางนี้แลวยอมใหผล สวนกรรมที่ยังวิบากใหเกิดกลาว
ไมไดวา ไมเปนอุปนิสสัยแกวิบาก. ในคําวา กมฺม นี้ บัณฑิตพึงทราบ
วา ไดแกกรรมที่เปนไปในภูมิทั้ง ๔. ก็คําที่ทานกลาวไววา มรรคเปน
อุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติ ขางหนานั้น กลาวดวยอํานาจธรรมที่ไมมี
เจตนา. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงไววา ธรรมที่ยัง
วิบากใหเกิดขึ้นนั่น แหละเปนอุปนิสสยปจจัยแกวิบากของตน.
คําวา ราค อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ ความวา ประโยชนใดยอมมี
โดยเปนสาระในวัตถุใด ผิดแลวในวัตถุนั้น หรือวาฆาสัตวเพื่อประโยชน
นั้น. แมในอทินนาทานเปนตน ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความโดยอุบายนี้.
คําวา สนฺธึ ฉินฺทติ เปนตน ตรัสไวดวยอํานาจอทินนาทาน. คําวา
สนฺธึ ในอธิการนั้นหมายเอาฝาเรือน.
สองบทวา นิลฺโลป หรติ คือ แอบเขาไปขโมย.
สองบทวา เอกาคาริก กโรติ คือ รวมกันหลาย ๆ คน ลอมปลน
เรือนหลังเดียว.
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สองบทวา ปริปนฺเถ ติฏติ คือ ดังทํารายคนเดินทาง.
ในคําวา โทส อุปนิสสย เปนตน ความวา ทําโทสะที่เกิดขึ้น
ดวยอํานาจความแคนวา เขาไดสรางความฉิบหายวายวอดใหกับเราเปนตน
ใหเปนอุปนิสสัย. คําวา โมห อุปนิสฺสาย คือ ทําโมหะที่ปดบังโทษใน
ปาณาติบาตเปนตน ใหเปนอุปนิสสัย. สองบทวา มาน อุปนิสฺสาย คือ
ทํามานะวา ทําไมจึงฆาไมได ทําไมเราจึงลักไมไดใหเปนอุปนิสสัย. หรือ
อธิบายวา ถูกใครเขาดูถูกเหยียดหยาม แลวยกเอาการดูถูกนั้นมาเปน
อุปนิสสัยบาง.
สองบทวา ทิฏึ อุปนิสฺสาย คือ ทําทิฏฐิในยัญทั้งหลายใหเปน
อุปนิสสัย เหมือนพราหมณทั้งหลาย และพวกปาราสิกะและมิลักขะเปนตน.
สองบทวา ปตฺถน อุปนิสสาย คือ ทําความปรารถนามีอาทิอยางนี้
วา ถางานชิ้นของเขาเจาสําเร็จ ก็จักทําพลีกรรมอยางนี้แกทาน หรือ
ทานจงนําเครื่องบวงสรวงเทวดาชนิดโนนมาใหขาพเจา หรือจงนําเอาไป
ใหคนโนน หรือวาทานจงมารวมเปนสหายของเรา ซึ่งกําลังทํางานเหลานี้
อยูใหเปนอุปนิสสัย. ในคําวา ราโค โทโส มาโน ทิฏิ ปตฺถนา ราคสฺส
นี้ ราคะเปนอุปนิสสัยแกราคะดวย แกธรรมมีโทสะเปนตนดวย. แมใน
โทสะเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.
สองบทวา ปาณาติปาโต ปาณาติปาตสฺส ความวา บุคคลผูฆา
สัตว ยอมจะฆาสัตวอื่นอีก เพราะตั้งอยูในความที่ไมสํารวม. หรือวายอมฆา
ญาติมิตรของผูที่ถูกเขาฆาแลวประทุษรายตอเพิ่มอีก. ปาณาติบาตเปน
อุปนิสสยปจจัยแกปาณาติบาตดวยประการฉะนี้ อนึ่ง ปาณาติบาตเปน
อุปนิสสยปจจัยแกอทินนาทานเปนตน ในเวลาฆาเจาของ หรือคนเฝา
ลักเอาของเขาไป, ในการฆาสามีแลวลวงภรรยาเขา, ในเวลาพูดเท็จวา
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ไมไดฆา, ในเวลาพูดสอเสียดเพื่อปกปดกรรมที่ตวั เองทําแลว, หรือเพื่อ
ตองการทํากรรมที่ยังไมไดทํา ในเวลาพูดคําหยาบ คําเพอเจอ โดยนัยนั้น
ในเวลาเพงเล็งสมบัติที่อยากไดของผูอื่น ในเวลาคิดวาเมื่อเขาถูกฆาตาย
แลวพวกพองมิตรอํามาตยของเขาตองสูญสิ้นไปเปนตน และในเวลาถือ
ความเห็นผดดวยอํานาจผูทํากรรมที่ทาํ ไดยาก วาปาณาติบาตของเราจัก
หนักแนนอยูนี้ เปนตน. บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในความหมุนไปใน
ธรรม มีอทินนาทานเปนตนเปนมูลโดยอุบายนี้.
สองบทวา มาตุฆาตกมฺม มาตุฆาตกมฺมสฺส ความวา มาตุฆาตกรรมเปนอุปนิสสยปจจัยแกมาตุฆาตกรรม สําหรับบุคคลผูเห็นคนอื่นฆา
มารดา แลวฆาซึ่งมารดาของคนบาง เขาใจวาการทําอยางนั้นสมควร
หรือดวยอํานาจการฆาในภพหนึ่งแลวฆาโนภพอื่นอีก หรือในภพเดียวกัน
ดวยสามารถแหงการสั่งบอย ๆ วาทานจงไปฆามารดาของเรา หรือดวย
อํานาจการประหารครั้งที่ ๒ เพื่อใหตายแนนอนดวยการประหาร ๒ ครั้ง.
แมบทที่เหลือ ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความตามที่เหมาะสมโดยนัยนี้เหมือน
กัน.
อาจารยบางพวกกลาววา อกุศลที่มีกําลัง หาเปนอุปนิสสยปจจัยแก
อกุศลทีมีกําลังออนไม เพราะฉะนั้น เทศนาพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว
ดวยอํานาจอนันตริยกรรมที่เนื่องดวยกรรมบถเทานั้น. ดังนั้น ไมควรยึด
ถือโดยแนนอน. เพราะวาบุคคลทํากรรมมีปาณาติบาตเปนตนแลว ถูก
ทวงติงวา ทําไมจึงทําอยางนั้น ยอมทําอาการโกรธบาง เดือดรอนบาง
ก็เมื่อกิเลสมีประมาณนอยเกิดแลว เขาปลอยใหกิเลสนั้นขยายตัวไมยอมทํา
การลวงละเมิดได เพราะฉะนั้น อกุศลที่มีกําลังยอมเปนอุปนิสสยปจจัย
แกอกุศลที่หยอนกําลังไป และอกุศลที่หยอนกําลังก็ยอมเปนอุปนิสสย-
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ปจจัย แมแตอกุศลที่มีกําลังไดเหมือนกัน ก็คําใดที่ทานกลาวไวใน
วรรณนานิทเทสแหงปจจัยวิภังควา ธรรมที่ชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย
เพราะอรรถวา เปนเหตุมีกําลัง คํานั้นทานกลาวไว เพราะภาวะแหงการ
เปนเหตุเทานั้นมีกําลัง ไมใชเพราะตัวปจจัยธรรมซึ่งเปนที่เขาไปอิงอาศัย.
จริงอยู กรรมและกิเลสทัง้ หลาย ทีม่ กี ําลังมากก็ดี ที่หยอนกําลังก็ดี
จัดวาเปนเหตุที่มีกําลังทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ราค อุปนิสฺสาย ทาน เทติ เปนตน
ตอไป บุคคลเขาไปอาศัยความยินดีในอุปปตติภพ หรือในโภคะทั้งหลาย
วา ทําไมหนอเราจึงจะเขาถึงความเปนสหายของเหลาเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเปนตน ดังนี้แลวจึงใหทาน แมในการสมาทานศีลและรักษาอุโบสถ
เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน ก็บุคคลเมื่อทําฌานใหเกิดเพื่อตองการขมราคะ
ทําวิปสสนาใหเกิดเพื่อตองการละราคะ ทํามรรคไหเกิดเพื่อตองการตัดภพ
ตัดชาติ ชื่อวาเขาไปอิงอาศัยราคะทําใหเกิดขึ้น. อนึ่ง เมื่อยังอภิญญาและ
สมาบัติใหเกิด เพื่อตองการใหปราศจากราคะ ก็ชื่อวาเขาไปอิงอาศัยราคะ
ใหเกิดขึ้นเหมือนกัน. จริงอยู ดวยความตองการเทานี้ ผูนั้นยอมเปนคน
ปราศจากราคะได.
บทวา สทฺธาย คือ ความเชื่ออันเปนไปดวยอํานาจทานเปนตน แม
ในศีลเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. เหมือนอยางวา เมื่อยังศรัทธาเปนตน
ใหเกิดดวยอํานาจทานเปนตน ชื่อวาเขาไปอิงอาศัย ราคะใหเกิด ฉันใด ผู
ศึกษาพึงทราบวา แมราคะเปนตน ก็ชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัยแกศรัทธา
เปนตน ฉันนั้น.
สองบทวา ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย คือเพื่อหามเสียซึ่งวิบากนั้น อธิบาย
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วา เพื่อไมใหโอกาสแหงวิบากเกิดขึ้น ในสัปปฏิฆาตธรรมทั้งหลาย มี
อธิบายเพียงเทานี้. ถามวา อนันตริยกรรมเหลาใดไมมีปฏิฆาต ทําไม
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตสฺส ปฏิฆาตตฺถาย ไวในอนันตริยกรรม
เหลานั้น. แกวา ตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยแหงบุคคลนั้น. จริงอยู ผูนั้น
ยอมมีอัธยาศัยวาจะประพฤติเพื่อตองการจะกําจัดสิ่งนั้น (วิบาก). พระผู
มีพระภาคเจาทรงถือเอาอัธยาศัยนั้น จึงตรัสไวอยางนี้. คําวา ราค
อุปนิสฺสาย อตฺตาน อาตาเปติ ผูศึกษาพึงทราบความทั้งหมดโดยนัยกอน
นั่นเทียววา บุคคลเห็นอยูซึ่งสวนบุญ โดยเปนการกระทําไดยากของผู
ยินดีแลวในสมบัติใดเลา ยอมทําอยางนั้นบาง.
สองบทวา กยิกสฺส สุขสฺส คือ ความสุขที่ไดเพราะการทํากุศล
ดวยอํานาจการกาวลวงอกุศลมีราคะเปนตน หรือวาดวยอํานาจการบริโภค
กามแหงบุคคลผูยังไมเห็นโทษดวยอํานาจราคะเปนตน. บทวา ทกฺขสฺส
คือ ความทุกขที่เกิดขึ้นดวยอํานาจการยางกิเลสเปนตน (การทําตนเองให
เดือดรอน) หรือความทุกขที่เกิดขึ้นดวยอํานาจการฆา และการจองจํา
ที่เปนไปเพราะเหตุแหงราคะเปนตน. บทวา ผลสมาปตฺตยิ า หมายถึง
คุณธรรมที่พระโยคาวจรใหเกิดขึ้น เพราะตัดกิเลสมีราคะเปนตนได หรือ
หมายถึงคุณชาติที่ทานผูเบื่อหนายราคะเปนตนเหลานั้นเขาถึงแลว. สองบท
วา กยิก สข เปนตน ความวาเมื่อความสุขเกิดขึ้น บุคคลยินดีความสุข
นั้น ทําความสุขนั้นใหเกิดบอย ๆ ดวยปจจัยอยางเดียวกันนั้นเอง ความ
สุขคราวกอนชื่อวาเปนอุปนิสสยปจจัย แกความสุขคราวหลัง.
ก็ในบรรดาความหนาวเปนตน เมื่อบุคคลซองเสพเกินไป ซึ่งความ
รอนมีความรอนเพราะไฟเปนตน ความสุขเบื้องตนยอมเปนอุปนิสสย-
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ปจจัยแกความทุกขภายหลัง. อีกอยางหนึ่งในอธิการนี้ กายิกสุขของบุคคล
ผูดื่มด่ําในกามทั้งหลายวา สัมผัสแหงแขนที่มีขนออนนุมของปริพาชิกานี้
เปนสุขจริงหนอ ดังนี้ ยอมเปนอุปนิสสยปจจัยแหงกายิกทุกขในนรก.
สวนเมื่อพระโยคีผูมีความสุขเพราะไมมีโรค เขาผลสมาบัติ กายิกสุขยอม
เปนอุปนิสสยปจจัยแกผลสมาบัติ.
ก็เมื่อบุคคลเสพอยูซึ่งความสุขเพื่อกําจัดทุกข เหมือนพระผูมีพระภาคเจาเขาผลสมาบัติระงับอาพาธ เพื่อกําจัดทุกข กายิกทุกขยอมเปน
อุปนิสสยปจจัยแกกายิกสุข และผลสมาบัติ. ฤดูทสี่ บายยอมเปนอุปนิสสยปจจัยแกสุข และผลสมาบัติ และฤดูที่ไมสบายยอมเปนอุปนิสสยปจจัย
แกทุกข. อีกอยางหนึ่ง เมื่อบุคคลปรารถนาเสวยความสุข อันเกิดแลว
ดวยอํานาจรูปอันตั้งอยูแลวในสมาบัติ เพราะขมความไมสบายเพราะฤดูไว
ฤดูแมจะไมสบาย (ของทาน) ก็เปนปจจัยแกผลสมาบัติไดเหมือนกัน.
แมในโภชนะและเสนาสนะก็นัยนี้เหมือนกัน. คําวา กายิก สุข เปนตน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวรวมกันโดยเฉพาะอีก. แตผูศึกษาพึงทราบ
ความเปนปจจัยแหงธรรมเหลานั้น ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังเหมือน
กัน. คําวา ผลสนาปตฺติ กายิกสฺส สุขสฺส คือ ความสุขที่เกิดขึ้นดวย
อํานาจรูปที่มีสมาบัติเปนสมุฏฐาน จริงอยู พระโยคีออกจากสมาบัติแลว
ยอมไดเสวยความสุขนั้น.
ในคําวา กายิก อุปนิสฺสาย สุข ทาน เปนตน ผูศึกษาพึงทราบ
ความสุขและความทุกข เปนอุปนิสสยปจจัยดวยอํานาจสุขที่ไดรับแลวยังไม
เสื่อมไปวา ไฉนหนอ ความสุขนี้ของเราไมพึงเสื่อมไป หรือดวยอํานาจ
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การบรรลุสุขที่ตนยังไมถึงวา ไฉนหนอ เราพึงเขาถึงความสุขอยางนี้ในกาล
ตอไป แมในทุกขก็พึงทราบดวยอํานาจความเสื่อมไปวา ไฉนหนอ ทุกข
พึงเสื่อมไป หรือดวยอํานาจปรารถนาไมใหทุกขเกิดวา ทุกขอยางนี้ไม
พึงเกิดตอไป. ฤดู โภชนะ และเสนาสนะ มีนยั ดังกลาวแลวนั่นเอง.
แมในคําวา กายิก สข เปนตน อีก มีความวา เพราะศรัทธายอม
เกิดแมแกบุคคลผูถึงสุขได เชนในคําวา ดูกอนโมคคัลลานะผูนิรทุกข การ
เขาถึงพระพุทธเจานั้นวาเปนสรณะเปนการดีแล, ยอมเกิดแกบุคคลแมถึง
ทุกขก็ได เชนในคําวา พระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง
พระองคนั้น ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อกําหนดรูทุกขอยางนี้ อนึ่ง บุคคลยอม
ทําใหบริบูรณในศีลเปนตน เพื่อประกอบตนไวในสุข และพรากเสียจาก
ความทุกข เพราะฉะนั้น สุขและทุกข พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดง
โดยเปนอุปนิสสัยแหงศรัทธาเปนตน แมฤดูเปนตน ผูศึกษาพึงประกอบ
อธิบายตามสมควร. แมในคําวา กายิก สุข อุปนิสฺสาย ปาณ หนติ
เปนตน พึงทราบความที่สุขเปนตน เปนอุปนิสสยปจจัยตามแนวทางแหงนัย
ที่ขาพเจากลาวแลวนั่นเอง. ก็ในบทภาชนียแหงอุปนิสสยปจจัยนี้ ผูศึกษา
พึงทราบวาอุปนิสสยปจจัยทั้งสามทรงจําแนกไว ๒๓ วาระ คือ กุศล ๘
อกุศล ๖ อัพยกาตะ ๙ วาระนี้ คือ กุศลเปนปจจัย เกกุศล ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย ๓ วาระ แกอกุศล ๒ วาระ แกอัพยากตะ ๓ วาระ
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ๓ วาระ แกกุศล
๑ วาระ แกอัพยากตะ ๒ วาระ แมอพั ยากตะก็เปนปจจัยแกอัพยากตะ
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ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ๓ วาระ แกกุศล ๓ วาระ แกอกุศล ๓
วาระ.
อรรถกถาอุปนิสสยปจจัย จบ
๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๕๕๖] ๑. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปเุ รชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
๑. พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา.
๒. พระอรหันตพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และหทัยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา.
๓. พระอรหันตเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
๔. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๕. สัททายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ, คันธายตนะ เปน
ปจจัยแกฆานวิญญาณ, รสายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ, โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
๑. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๒. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๓. ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๔. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๕. กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
๖. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
[๕๕๗] ๒. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
๑. พระเสขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๒. พระเสขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา
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กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และหทยวัตถุ โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๓. พระเสขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟง
เสียงดวยทิพโสตธาตุ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
๑. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย.
[๕๕๘] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
๑. บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุ เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และหทัยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเปนตน
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
๑. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
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อรรถกถาปุเรชาตปจจัย
ใน ปุเรชาตปจจัย แมจักขายตนะเปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดวยอํานาจรูปหยาบ สวนอาโปธาตุเปนตน เปนอารัมมณปุเรชาตปจจัยเทานั้น. สําหรับวัตถุปุเรชาตะ คําวา จกฺขวายตน เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อแสดงจักขายตนะเปนตนนั้นวา เปนวัตถุรูป
ที่เกิดกอน. คําวา วตฺถุ วิปากาพฺยากตาน คือ วัตถุเปนปจจัยแก
วิบากอัพยากตะ ตรัสหมายถึงปุเรชาตปจจัยในปวัตติกาล.
อรรถกถาปุเรชาตปจจัย จบ
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๕๕๙] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย
คือ ๑. กุศลขันธทเี่ กิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๕๖๐] ๒. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย
คือ อกุศลขันธที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๕๖๑] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
อรรถกถาปจฉาชาตปจจัย
ใน ปจฉาชาตปจจัย คําวา อิมสฺส กายสฺส ไดแก กายอัน
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔. คําวา ปจิฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย ความวา
เปนธรรมที่เกิดภายหลัง และเปนปจจัยดวยอํานาจการค้ําจุน. ปจฉาชาตปจจัยนี้มาแลว โดยอนุโลมในปญหาวาระนี้วา ความเปนปจจัยเพราะ
อรรถวาค้ําจุนนี้แหละ ชือ่ วา ปจฉาชาตปจจัย.
อรรถกถาปจฉาชาตปจจัย จบ
๑๒. อาเสวนปจจัย
[๕๖๒] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย
คือ ๑. กุศลขันธทเี่ กิดกอนๆ เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลังๆ
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๒. อนุโลม เปนปจจัย แกโคตรภู ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวน
ปจจัย.
[๕๖๓] ๒. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย
คือ อกุศลขันธที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๕๖๔] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตกิริยาที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตกิริยาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
อรรถกถาอาเสวนปจจัย
ในการถือเอาคําเปนตนวา อนุโลม โคตฺรภุสฺส อนุโลมเปนปจจัย
แกโคตรภู ใน อาเสวนปจจัย แยกออกไปสวนหนึ่ง พึงทราบเหตุ
แหงการแยกไปนั้น โดยนัยที่กลาวไวในหนหลังนั่นแหละ.
อรรถกถาอาเสวนปจจัย จบ
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๑๓. กัมมปจจัย
[๕๖๕] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๖] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
กุศลเจตนา เปนนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
กุศลเจตนา เปนปจจัยแกวิบากขันธและกฏัตตารูป ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๕๖๗] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ กุศลเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๘] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
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คือ อกุศลเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
[๕๖๙] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อกุศลเจตนา เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
อกุศลเจตนา เปนปจจัยแกวิบากขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
[๕๗๐] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ อกุศลเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๗๑] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
อรรถกถากัมมปจจัย
ในคํานี้วา กุสลา เจตนา สมฺปยุตตกาน ใน กัมมปจจัย เจตนา
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวาสหชาตะ เพราะไมมีการจําแนกเปนสหชาตกัมมปจจัย และนานักขณิกกัมมปจจัย แตในการวิสัชนาอัพยากตธรรม
การจําแนกนั้นมีอยู. เพราะฉะนั้น เจตนาที่เปนสหชาตะและนานักขณิกะ
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในวาระนั้น. ปฏิสนธิ ศัพท ตรัสไวดวย
อํานาจกฏัตตารูป.
สองบทวา เจตนา วตฺถุสฺส คือ เจตนาเปนปจจัยแกวัตถุ ตรัส
ไวเพื่อแสดงวาอรูปธรรมอิงอาศัยวัตถุในปฏิสนธิขณะ ยอมเปนไปเพราะ
วัตถุเปนปจจัยแมก็จริง ถึงเจตนาก็เปนปจจัยแกวัตถุได. แมในวิปากปจจัย ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความในปฏิสนธิวาระ โดยนัยนี้เหมือนกัน.
อรรถกถากัมมปจจัย จบ
๑

๑. บาลี เรียก นานาขณิกะ.
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๑๔. วิปากปจจัย
[๕๗๒] อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑
และจิตตสมุฏฐานรูป ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. ขันธ ๓ เปนปจจัย
แกขันธ ๑ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย, ขันธ ๒ เปน
ปจจัย แกขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
๑

๑๕. อาหารปจจัย
[๕๗๓] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
[๕๗๔] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย
๑. ไมมีอรรถกถาแก.
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คือ อาหารที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
[๕๗๕] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๕๗๖] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
[๕๗๗] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
[๕๗๘] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
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[๕๗๙] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กพฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
อรรถกถาอาหารปจจัย
สองบทวา อิมสฺส กายสฺส ใน อาหารปจจัย ความวา เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย ดวยอํานาจยังรูปมีอาหารเปนสมุฏฐานให
เกิดขึ้น (ชนกสัตติ) ดวยอํานาจการค้ําจุน แกรปู ที่เหลือในกาย อัน
สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ ในปวัตติกาลดวยอํานาจสันตติ ๔.
แมใน อินทริยปจจัย เปนตน ผูศึกษาพึงทราบปฏิสนธิวาระตามที่
ขาพเจากาวไวแลวนั่นแล. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงมีเนื้อความกระจางแลว
ทั้งนั้นแล.
อรรถกถาอาหารปจจัย จบ
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๑๖. อินทริยปจจัย
[๕๘๐] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนกุศล เปนปจจัยยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
[๕๘๑] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
[๕๘๒] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๕๘๓] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
๑

๑. ตั้งแตปจจัยที่ ๑๖ ไมมีอรรถกถาแก.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 494

[๕๘๔] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
[๕๘๕] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๕๘๖] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอินทริยปจจัย
คือ ๑. อินทรียที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๒. ในปฏิสนธิขณะ อินทรียที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๓. จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย
๔. โสตินทรีย เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๕. ฆานินทรีย เปนปจจัย แกฆานวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
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๖. ชิวหินทรีย เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๗. กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๘. รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
๑๗. ฌานปจจัย
[๕๘๗] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
ฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย.
[๕๘๘] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย.
[๕๘๙] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
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[๕๙๐] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย.
[๕๙๑] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของฌานปจจัย
[๕๙๒] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๕๙๓] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ องคฌานที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
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๑๘. มัคคปจจัย
[๕๙๔] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
มัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย.
[๕๙๕] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย.
[๕๙๖] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
[๕๙๗] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย
[๕๙๘] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย
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คือ องคมรรคที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของมัคคปจจัย.
[๕๙๙] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
[๖๐๐] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ องคมรรคที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๖๐๑] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
สัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
สัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัย แกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
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[๖๐๒] ๒. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
สัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสัมปยตตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
[๖๐๓] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจ
ของสัมปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจ
ของสัมปยุตตปจจัย.
๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๖๐๔] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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ขันธที่เปนกุศลที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนกุศลที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๖๐๕] ๒. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนอกุศลที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนอกุศลที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๖๐๖] ๓. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
๑. ขันธที่เปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยาที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๒. ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย
แกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแก
หทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, หทัยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
๑. จักขายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒. โสตายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๓. ฆานายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๔. ชิวหายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. กายายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๖. หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
อัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
๑. ขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยา
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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[๖๐๗] ๔. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
๑. หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกกุศลขันธ ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
[๖๐๘] ๕. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
๑. หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกอกุศลขันธ ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
๒๑. อัตถิปจจัย
[๖๐๙] ๑. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัย แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๐] ๒. กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
๑. กุศลขันธที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
๑. กุศลขันธที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๑] ๓. กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัย แกขันธ ๒ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๒] ๔. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๓] ๕. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจจาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
๑. อกุศลขันธที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอัตถปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
๑. อกุศลขันธที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๔] ๖. อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๕] ๗. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปฉาชาตะ
อาหาระ และ อินทริยะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
๑. ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,
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ขันธ เปนปจจัยขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
๒. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอัพยากตวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๓ เปน
ปจจัยแกขันธ ๑ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธทั้งหลาย
เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, หทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจ จัย.
๓. มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกอุปาทารูป ที่เปนจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พาหิรปู อาหารสมุฏฐานรูป อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
๔. สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหภูตรูป ๓ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแก
อุปาทารูป ที่เปนจิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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๑. พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา.
๒. พระอรหันตพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา.
๓. พระอรหันต เห็นรูปดวยทิพยจักษุ.
๔. พระอรหันต ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
๕. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, สัททายตนะ ฯลฯ คันธายตนะ ฯ ลฯ รสายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๖. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๗. โสตายตนะ เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๘. ฆานายตนะ เปนปจจัยแกฆานวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. ชิวหายตนะ เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
๑๐. กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๑๑. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัพยากตวิบาก
และอัตยากตกิริยา ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอัพยากตวิบาก และอัพยากตกิริยาที่เกิดภายหลัง
เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน อาหาระ ไดแก
กวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย .
ที่เปน อินทริยะ ไดแก
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๖] ๘. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก
๑. พระเสขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๒. พระเสขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา.
๓. พระเสขะหรือปุถุชน เห็นรูปดวยทิพยจักษุ.
๔. พระเสขะหรือปุถุชน ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
๕. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกกุศลขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
[๖๑๗] ๙. อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
๑. บุคคลยินดีเพลิดเพลินซึ่งจักษุ เพราะปรารภซึ่งจักษุนั้น ราคะ
ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอกุศลขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๘] ๑๐. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนกุศลที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๑๙ ] ๑๑. กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตาหาระ ปจฉาชาตินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
๑

๒

๓

๑. สหชาตปุเรชาตะ หมายถึงที่เปนสหชาตะรวมกับปุเรชาตะ (มิสสกะ). ๒. หมายถึงปจฉาชาตะรวมกับอาหาร. ๓.หมายถึงปจฉาชาตะรวมกับอินทริยะ.
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กุศลขันธที่เกิดพรอมกันและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
ที่เปน ปจฉาชาตาหาระ ไดแก
กุศลขันธที่เกิดภายหลังและกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตินทริยะ ไดแก
กุศลขันธที่เกิดภายหลังและรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๒๐] ๑๒. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน สหชาตปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอกุศลที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๓ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๖๒๑] ๑๓. อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตาหาระ และ ปจฉาชาตินทริยะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
อกุศลขันธที่เกิดพรอมกันและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตาหาระ ไดแก
อกุศลขันธที่เกิดภายหลังและกวฬิงการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตินทริยะ ไดแก
อกุศลขันธที่เกิดภายหลังและรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๒๒.นัตถิปจจัย
[๖๒๒] กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
คือ กุศลขันธที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลังๆ
ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย ฯ ล ฯ.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางอนันตรปจจัย.
๒๓. วิคตปจจัย
[๖๒๓] กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของวิคตปจจัย
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คือ กุศลขันธที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกกุศลขันธที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย ฯลฯ.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางอนันตรปจจัย.
๒๔. อวิคตปจจัย
[๖๒๔] กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของ
อวิคตปจจัย, ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย,
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.
พึงใหพิสดารเหมือนอยางอัตถิปจจัย.
ปญหาวารวิภังค จบ
การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๖๒๕] ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวน-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
๑. เหตุมูลกนัย
เหตุสภาคะ ๑๑
[๖๒๖] เพราะเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ.... ใน
สหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
เหตุฆฏนา ๒๔
สามัญญฆฏนา ๙
[๖๒๗] ๑. ปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓. ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปาถะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๘ คือเหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยมัคคฆฏนา ๙
๑๐. ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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๑๒. ปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สาธิปติอินทริยมัคคฆฏนา ๖
๑๙. ปจจัย ๘ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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๒๑. ปจจัย ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ. อตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เหตุมูลกนัย จบ
๒. อารัมมณมูลกนัย
อารัมมณสภาคะ ๗
[๖๒๘] เพราะอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อารัมมณปกิณณกฆฏนา ๕
[๖๒๗] ๑. ปจจัย ๓ คือ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๔ คือ อารัมมณะ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ อารัมมณะ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕. ปจจัย ๘ คือ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
จบอารัมมณมูลกนัย
๓. อธิปติมูลกนัย
อธิปติสภาคะ ๑๕
[๖๓๐] เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ โนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
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ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๘ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
อธิปติฆฏนา ๓๐
ปกิณณกฆฏนา ๖
[๖๓๑] ๑. ปจจัย ๓ คือ อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
๒. ปจจัย ๔ คือ อธิปติ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๘ วาระ.
๓. ปจจัย ๕ คือ อธิปติ นิสสยะ วิปปยตตะ อัตถิ
อริคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๔. ปจจัย ๓ คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสยะ ปเรชาตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ อารัมมณะ นิสสยะ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑

สหชาตฆฏนา ๒๔
ฉันทาธิปติฆฏนา ๖
๗. ปจจัย ๕ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑. ฆ.๑-๒-๓ เปนมิสสกฆฏนา (คือ สหชาตฆฏนา + ปกิณณกฆฏนา).
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๘. ปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสส ยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๙. ปจจัย ๖ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๖ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
จิตตาธิปติฆฏนา ๖
๑๓. ปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสขะ อาหาระ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๗. ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
วิริยาธิปติฆฏนา ๖
๑๙. ปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๑. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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วีมังสาธิปติฆฏนะ ๖
๒๕. ปจจัย ๘ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๒๗. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๒๘. ปจจัย ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๙. ปจจัย ๑๑ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๓๐. ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔. อนันตรมูลกนัย
อนันตรสภาคะ ๖
[๖๓๒] เพราะอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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อนันตรปกิณณกฆฏนา ๓
[๖๓๓] ๑. ปจจัย ๕ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิ วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
กัมมะ นัตถิ วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕. สมนันตรมูลกนัย
สมนันตรสภาคะ ๖
[๖๓๔] เพราะสมนันตรปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
สมนันตรปกิณณกฆฏนา ๓
[๖๓๕] ๑. ปจจัย ๕ คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ สมนันตรปจจัย อนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิ วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓. ปจจัย ๖ คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ กัมมะ
นัตถิ วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. สหชาตมูลกนัย
สหชาตสภาคะ ๑๔
[๖๓๖] เพราะสหชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ... โนอธิปติ
ปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๑๐
[๖๓๗] ๑. ปจจัย ๔ คือ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
๒. ปจจัย ๕ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อัตถิ
ิอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ สหาชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๔. ปจจัย ๕ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๕ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๖ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๗ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๖ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๗ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. อัญญมัญญมูลกนัย
อัญญมัญญสภาคะ ๑๔
[๖๓๘] เพราะอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๓ วาระ โนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย
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มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
อัญญมัญญสหชาตฆฏนา ๖
[๖๓๙] ๑. ปจจัย ๕ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕. ปจจัย ๗ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๗ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๘. นิสสยมูลกนัย
นิสสยสภาคะ ๑๗
[๖๔๐] เพราะนิสสยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ โนอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
นิสสยฆฏนา ๒๐
ปกิณณกฆฏนา ๑๐
[๖๔๑] ๑. ปจจัย ๓ คือ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑๓
วาระ.
๒. ปจจัย ๔ คือ นิสสยะ อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๘ วาระ.
๓. ปจจัย ๔ คือ นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๔. ปจจัย ๔ คือ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
๑

๑. ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๖ เปนมิสสกฆฏนา.
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๕. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ อธิปติ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๖. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ อันทริยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๘. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ อารัมมณะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๙. ปจจัย ๘ คือ นิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๑๐
๑๑. ปจจัย ๔ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๕. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปากะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. อุปนิสสยมูลกนัย
อุปนิสสยสภาคะ ๑๓
[๖๔๒] เพราะอุปนิสสยปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ใน
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วิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี
๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อุปนิสสยฆฏนา
ปกิณณกฆฏนา ๗
[๖๔๓] ๑. ปจจัย ๓ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติปจ จัย
มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ ปุเรชาตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓. ปจจัย ๘ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔. ปจจัย ๕ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ
อาเสวนะ นัตถิ วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๖. ปจจัย ๒ คือ อุปนิสสยะ กัมมปจจัย มี ๒ วาระ.
๗. ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ กัมมะ
นัตถิ วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 529

๑๐. ปุเรชาตมูลกนัย
ปุเรชาตสภาคะ ๘
[๖๔๔] เพราะปุเรชาตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปุเรชาตฆฏนา
ปกิณณกฆฏนา ๗
[๖๔๕] ๑. ปจจัย ๓ คือ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒. ปจจัย ๕ คือ ปุเรชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๔ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๘ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๗. ปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๑. ปจฉาชาตมูลกนัย
ปจฉาชาตสภาคะ ๓
[๖๔๖] เพราะปจฉาชาตปจจัย ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจฉาชาตฆฏนา
ปกิณณกฆฏนา ๑
๑. ปจจัย ๔ คือ ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๑๒. อาเสวนมูลกนัย
อาเสวนสภาคะ ๕
[๖๔๗] เพราะอาเสวนปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
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อเสวนฆฏนา
ปกิณณกฆฏนา ๑
๑. ปจจัย ๖ คือ อาเสวนะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๑๓. กัมมมูลกนัย
กัมมสภาคะ ๑๔
[๖๔๘] เพราะกัมมปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ... ใน
สมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
กัมมฆฏนา ๑๑
ปกิณณกฆฏนา ๒
[๖๔๙] ๑. ปจจัย ๒ คือ กัมมะ อุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ กัมมะ อนันตระ สมนันตระ
อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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สหชาตฆฏนา ๙
๓. ปจจัย ๖ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๔. ปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
๖. ปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. ปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๙ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๙ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๔. วิปากมูลกนัย
วิปากสภาคะ ๑๔
[๖๕๐] เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
วิปากฆฏนา
สหชาตฆฏนา ๕
[๖๕๑] ๑. ปจจัย ๕ คือ วิปากะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓. ปจจัย ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ วิปากะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕. ปจจัย ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๕. อาหารมูลกนัย
อาหารสภาคะ ๑๑
[๖๕๒] เพราะอาหารปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗
วาระ.
อาหารฆฏนา ๓๔
ปกิณณกฆฏนา ๑
[๖๕๓] ๑. ปจจัย ๓ คือ อาหาระ อัตถิ อวิตตปจจัย มี ๗ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๓๓
สามัญญฆฏนา ๙
๒. ปจจัย ๕ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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๓. ปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๖. ปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สกัมมฆฏนา ๙
๑๑. ปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 536

๑๒. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
กัมมะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓ ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
กัมมะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
กัมมะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
๑๘. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. ปจจัย ๙ คือ อาหาร สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
กัมมะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยฆฏนา ๙
๒๐. ปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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๒๑. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๕. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๗. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๘. ปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖
๒๙. ปจจัย ๗ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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๓๐. ปจจัย ๙ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๑. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๒. ปจจัย ๘ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๓. ปจจัย ๑๐ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๔. ปจจัย ๙ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. อินทริยมูลกนัย
อินทริยสภาคะ ๑๔
[๖๕๔] เพราะอินทริยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
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อินทริยฆฏนา ๗๖
ปกิณณกฆฏนา ๔
[๖๕๕] ๑. ปจจัย ๓ คือ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๔ คือ อินทริยะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๓. ปจจัย ๕ คือ อินทริยะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑

สหชาตฆฏนา ๗๒
สามัญญฆฏนา ๙
๕. ปจจัย ๕ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๖. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๘. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑. ฆ. ๑-๒-๓. เปนมิสสกฆฏนา (คือ สหชาตะ+ ปกิณณกะ)
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๙. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปกะ สันปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัยญะ
นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สมัคคฆฏนา ๙
๑๔. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๘. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๑. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สฌานฆฏนา ๙
๒๓. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ณานะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ณานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๕. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ณานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒๗. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๘. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๙. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑วาระ.
๓๐. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๑. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สฌานมัคคฆฏนา ๙
๓๒. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ณานะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๓๓. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๔. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ณานะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๕. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๖. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๗. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๘. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๓๙. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๐. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
สอาหารฆฏนา ๙
๔๑. ปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๔๒. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๓. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๔๔. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๕. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๖. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๗. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๘. ปจจัย ๘ คือ อันทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๙. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สาธิปติมัคคฆฏนา ๖
๕๐. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๕๑. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๒. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๓. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕๔. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๕๕. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สาธิปติอาหารฆฏนา ๖
๕๖. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๕๗. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๕๘. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๙. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๐. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๖๑. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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สเหตุมัคคฆฏนา ๙
๖๒. ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๖๓. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๔. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๕. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๖. ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๗. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๘. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๙. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗๐. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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สเหตุอธิปติมัคคฆฏนา ๖
๗๑. ปจจัย ๔ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๗๒. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๗๓. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๗๔. ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗๕. ปจจัย ๑๑ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๗๖. ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ฌานมูลกนัย
ฌานสภาคะ ๑๐
[๖๕๖] เพราะฌานปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ใน
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ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ฌานฆฏนา ๓๖
สามัญญฆฏนา ๙
[๖๕๗] ๑. ปจจัย ๕ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๙. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยฆฏนา ๙
๑๐. ปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๘. ปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สมัคคฆฏนา ๙
๑๙. ปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๑. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๕. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 551

๒๗. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยมัคคฆฏนา ๙
๒๘. ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๙. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๐. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๑. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๒. ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๓. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๔. ปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๕. ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๓๖. ปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. มัคคมูลกนัย
มัคคสภาคะ ๑๓
[๖๕๘] เพราะมัคคปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในอธิปติปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิ
ปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิตตปจจัย มี ๗ วาระ.
มัคคฆฏนา ๕๗
สามัญญฆฏนา ๙
[๖๕๙] ๑. ปจจัย ๕ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๔. ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อุวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยฆฏนา ๙
๑๐. ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๓. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สฌานฆฏนา ๙
๑๙. ปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๐. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๑. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒๒. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๕. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๗. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สอินทริยฆฏนา ๙
๒๘. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๙. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๐. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๑. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๒. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๓. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๔. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ ฌานะ สัมปยุตตะ. อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๓๕. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหุชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๖. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
สาธิปติอินทริยฆฏนา ๖
๓๗. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๓๘. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๙. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๐. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๑. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๒. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สเหตุอินทริยฆฏนา ๙
๔๓. ปจจัย ๗ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๔๔. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔๕. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔๖. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔๗. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๔๘. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๙. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
๕๐. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๑. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
สเหตุอธิปติอินทริยฆฏนา ๖
๕๒. ปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๕๓. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
๕๔. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๕๕. ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕๖. ปจจัย ๑๑ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๗. ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. สัมปยุตตมูลกนัย
สัมปยุตตสภาคะ ๑๓
[๖๖๐] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยะปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
สัมปยุตตฆฏนา ๒
[๖๖๑] ๑. ปจจัย ๖ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒. ปจจัย ๗ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๐. วิปปยุตตมูลกนัย
วิปปยุตตสภาคะ ๑๗
[๖๖๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี๓ วาระ
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓
วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ. ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
วิปปยุตตฆฏนา ๑๓
ปกิณณกฆฏนา ๙
[๖๖๓] ๑. ปจจัย ๓ คือ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๕
วาระ.
๒. ปจจัย ๔ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
๑

๑. ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๔ เปนมิสสกฆฏนา.
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๓. ปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ อธิปติ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๔. ปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๔ คือ วิปปยุตตะ ปจฉาชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๖. ปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. ปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ นิสสยะ
ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๘. ปจจัย ๘ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๔
๑๐. ปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี๓ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๒. ปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๗ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๑. อัตถิมูลกนัย
อัตถิสภาคะ ๑๘
[๖๖๔] เพราะอัตถิปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓
วาระ.
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อัตถิฆฏนา ๒๙
ปกิณณกฆฏนา ๑๙
[๖๖๕] ๑. ปจจัย ๒ คือ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
๒. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ นิสสยะ อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ อธิปติ อวิคตปจจัย มี๘วาระ.
๔. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ อธิปติ นิสสยะ อวิคตปจจัย
มี ๘ วาระ.
๕. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ อาหาระ อวิคตปจจัย มี ๗วาระ.
๖. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ อินทริยะ อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๗. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ นิสสยะ อินทริยะ อวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๘. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๕
วาระ.
๙. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ นิสสยะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๕ คือ อัตถิ อธิปติ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ อธิปติ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๒. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑

๑. ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๑๑ เปนมิสสกฆฏนา.
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๑๓. ปจจัย ๓ คือ อัตถิ ปุเรชาตะ อวิคตปจจัย มี ๓
วาระ.
๑๔. ปจจัย ๕ คือ อัตถิ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ อารัมมณะ ปุเรชาตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ อารัมมณะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๘ คือ อัตถิ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๑๐
[๖๖๖] ๑. ปจจัย ๔ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ อวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
๒. ปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
๔. ปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑วาระ.
๖. ปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. ปจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. ปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๒. นัตถิมูลกนัย
นัตถิสภาคะ ๖
[๖๖๗] เพราะนัตถิปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี๗ วาระ ในอาเสวน-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗
วาระ.
นัตถิปกิณณกฆฏนา ๓
[๖๖๘] ๑. ปจจัย ๕ คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ นัตถิ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
กัมมะ วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๓. วิคตมูลกนัย
วิคตสภาคะ ๖
[๖๖๙] เพราะวิคตปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗
วาระ.
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วิคตปกิณณกฆฏนะ ๓
[๖๗๐] ๑. ปจจัย ๕ คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
นัตถิปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. ปจจัย ๖ คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. ปจจัย ๖ คือ วิคตะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
กัมมะ นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๔. อวิคตมูลกนัย
อวิคตสภาคะ ๑๘
[๖๗๑] เพราะอวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาต
ปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ.
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อวิคตฆฏนา ๒๙
ปกิณณกฆฏนา ๑๙
[๖๗๒] ๑. ปจจัย ๒ คือ อวิคตะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๒. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ นิสสยะ อัตถิปจจัย มี ๑๓
วาระ.
๓. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ อธิปติ อัตถิปจจัย มี ๘ วาระ.
๔. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ อธิปติ นิสสยะ อัตถิปจจัย
มี ๘ วาระ.
๕. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ อาหาระ อัตถิปจจัย มี ๗
วาระ.
๖. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ อินทริยะ อัตถิปจจัย มี ๗
วาระ.
๗. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ นิสสยะ อินทริยะ อัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ.
๘. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๕
วาระ.
๙. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๕ วาระ.
๑๐. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ อธิปติ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิปจจัย มี ๔ วาระ.
๑๑. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ
อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๑

๑. ฆ. ๑ ถึง ฆ. ๑๑ เปนมิสสกฆฏนา.
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๑๒. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. ปจจัย ๓ คือ อวิคตะ ปุเรชาตะ อัตถิปจจัย มี ๓
วาระ.
๑๔. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ
อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๕. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ อารัมมณะ ปุเรชาตะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๖. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ อารัมมณะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๗. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. ปจจัย ๘ คือ อวิคตะ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๑๐
[๖๗๓] ๒๐. ปจจัย ๔ คือ อวิคตะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
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๒๑. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๔. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๕. ปจจัย ๕ คือ อวิคตะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัคถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๗. ปจจัย ๗ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัณญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๘. ปจจัย ๖ คือ อวิคตะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๙. ปจจัย ๗ คือ อวิคตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ.
การนับจํานวนวาระในปญหาวาระอนุโลม จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 571

อธิบายการนับวาระในอนุโลม
ในฆฏนานัยแหงปญหาวาระ
เหตุมูกนัย
บัดนี้ เพื่อจะแสดงวิสัชนาคามที่ไดในปญหาวาระนี้ ดวยอํานาจ
การนับ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส คําวา เหตุยา สตฺต ในเหตุปจจัย
มี ๗ วาระ เปนตน บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺต คือ มีวิสัชนา ๗
วาระอยางนี้ คือ วิสัชนา ๓ วาระ คือ กุศลกับกุศล, อัพยากตะกับกุศล,
กุสลาพยากตะกับกุศล. อกุศลมี ๓ วาระ เชนเดียวกับกุศล, อัพยากตะ
กับอัพยากตะ มี ๑ วาระเทานั้น.
สองบทวา อารมฺมเณ นว คือ ในอารัมมณปจจัย มีวสิ ัชนา ๙
วาระ ซึ่งแตละวาระมีบทตน ๑ บท บทอวสาน ๑ บท. สองบทวา
อธิปติยา ทส คือ ในอธิปติ มีวิสัชนา ๑๐ วาระ อยางนี้คือ วิสัชนา
๔ วาระ อันมีกุศลเปนมูล คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล โดยสหชาตปจจัย
และอารัมมณปจจัย เปนปจจัยแกกุศลโดยอารัมมณปจจัยเทานั้น เปนปจจัย
แกอัพยากตะโดยเปนสหชาตปจจัย และโดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยแก
กุสลาพยากตะ โดยเปนสหชาตปจจัยเทานั้น. วิสัชนา ๓ ขอ ซึ่งมีอกุศล
เปนมูล คือ อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลโดยสหชาตปจจัยและอารัมมณปจจัย
เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตปจจัยเทานั้น เปนปจจัยแกอกุสลาพยากตะโดยเปนสหชาตปจจัยเทานั้น (และ) วิสัชนา ๓ ขอ ซึ่งมีอัพยากตะ
เปนมูล คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตปจจัยและ
อารัมมณปจจัย เปนปจจัยแกกุศลโดยอารัมมณปจจัยเทานั้น เปนปจจัยแก
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อกุศลโดยอารัมมณปจจัยเหมือนกัน ก็ในอธิปปจจัยนี้ยอมไดอารัมมณาธิปติ ๗ วาระ และสหชาตาธิปติ ๗ วาระเหมือนกัน.
สองบทวา อนนฺตเร สตฺต ไดแก ในอนันตรปจจัย มีวสิ ัชนา ๗
วาระ อยางนี้ คือ วิสัชนา ๒ วาระ มีกุศลเปนมูล วิสัชนา ๒ วาระ
มีอกุศลเปนมูล วิสัชนา ๓ วาระ มีอพั ยากตะเปนมูล. แมในสมนันตรปจจัย ก็มีวิสัชนา ๗ วาระเหลานี้เหมือนกัน.
สองบทวา สหชาเต นว ความวา ในสหชาตปจจัย มีวิสัชนา
๙ วาระ อยางนี้ คือ วิสัชนามีกุศลเปนมูล ๓ วาระ มีอกุศลเปนมูล ๓
วาระ มีอัพยากตะเปนมูล ๑ วาระ มีกุสลาพยากตะเปนมูล ๑ วาระ มี
อกุสลาพยากตะเปนมูลอีก ๑ วาระ.
สองบทวา อฺมเ ตีณิ ไดแก ในอัญญมัญญปจจัย มี
วิสัชนา ๓ วาระ อยางนี้ คือ กุศลกับกุศล ๑ วาระ อกุศลกับอกุศล ๑
วาระ อัพยากตะกับอัพยากตะ ๑ วาระ.
สองบทวา นิสฺสเย เตรส ความวา ในนิสสยปจจัย มีวิสัชนา
๑๓ วาระ อยางนี้ คือ วิสัชนาที่มีกุศลเปนมูล ๓ วาระ มีอกุศลเปนมูล
๓ วาระ มีอัพยากตะเปนมูล ๓ วาระโดยสหชาตปจจัยนั่นเอง. ก็ใน
วิสัชนามีอัพยากตะเปนมูลนี้ ยอมไดปเุ รชาตปจจัยดวย จริงอยู อัพยากตะ
กับอัพยากตะเปนสหชาตะกันก็ได เปนปุเรชาตะก็ได. อัพยากตะเปน
ปจจัยแกกุศลโดยปุเรชาตะเทานั้น เปนปจจัยแกอกุศลก็เหมือนกัน. กุสลาพยากตะ เปนปจจัยแกกุศลโดยสหชาตะและปุเรชาตะ เปนปจจัยแก
อัพยากตะโดยสหชาตะเทานั้น. อกุสลาพยากตะ เปนปจจัยแกอกุศลโดย
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สหชาตะและปุเรชาตะ เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยเปนสหชาตะอยาง
เดียว.
สองบทวา อุปนิสฺสเย นว ความวา ในอุปนิสสยปจจัย มี
วิสัชนา ๙ วาระ ทุกวาระมีบทตน ๑บท และอวสานบท๑. ในวิภังคแหง
ปจจัยเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงประเภทไว ๒๓ วาระ บรรดา
วาระเหลานั้น อารัมมณูปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ อนันตรูปสนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ปกตูปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.
สองบทวา ปุเรชาเต ตีณิ ความวา ในปุเรชาตปจจัย มีวิสัชนา
๓ วาระ อยางนี้ คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ อัพยากตะเปน
ปจจัยแกกุศล อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล.
สองบทวา ปจฺฉาชาเต ตีณิ ความวา ในปจฉาชาตปจจัย มี
วิสัชนา ๓ วาระ อยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ อกุศลเปน
ปจจัยแกอัพยากตะ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ.
สองบทวา อาเสวเน ตีณิ คือ ในอาเสวนปจจัย มีวิสัชนา ๓
วาระ เหมือนกับอัญญมัญญปจจัย.
สองบทวา กมฺเม สตฺต คือ ในกัมมปจจัย มีวิสัชนา ๗ วาระ
เหมือนเหตุปจจัย บรรดาวิสัชนา ๗ วาระเหลานั้น นานักขณิกกัมมปจจัย
มาในวิสัชนา ๒ วาระ ใน ๕ วาระ (ที่เหลือ) มาไดเฉพาะสหชาตปจจัย
เทานั้น.
สองบทวา วิปาเก เอก ไดแก วิปากปจจัย มี ๑ วาระ คือ
อัพยากตะกับอัพยากตะ.
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ใน อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย และ มัคคปจจัย
มีวิสัชนาปจจัยละ ๗ วาระ เหมือนกับเหตุปจจัยนั้นเอง ก็ในอธิการนี้
อินทริยปจจัยมาแลว ดวยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ.
สองบทวา สมฺปยุตฺเต ตีณิ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ไดแก
ในสัมปยุตตปจจัย มีวิสชั นา ๓ วาระ เชนเดียวกับอัญญมัญญปจจัย.
สองบทวา วิปฺปยุตฺเต ปฺจ ความวา ในวิปปยุตตปจจัย มี
วิสัชนา ๕ วาระ อยางนี้ คือ วิสัชนาที่มีกุศลเปนมูล ๑ วาระ มีอกุศล
เปนมูล ๑ วาระ มีอัพยากตะเปนมูล ๓ วาระ คือ อัพยากตะกับกุศล
และ อัพยากตะกับอกุศล เปนปจจัยโดยสหชาตะและปจฉาชาตะ อัพยากตะกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยสหชาตะ ปุเรชาตะ แสะปจฉาชาตะ กุศล
กับอัพยากตะ และอกุศลกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยวัตถุปุเรชาตะ.
สองบทวา อตฺถิยา เตรส ความวา ในอัตถิปจจัย มีวิสชั นา ๑๓
วาระ อยางนี้ คือ มีกุศลเปนมูล ๓ วาระ คือ กุศลกับกุศลเปนปจจัยโดย
สหชาตะ อัพยากตะกับกุศลเปนปจจัยโดยสหชาตะและปจฉาชาตะ กุสลาพยากตะกับกุศลเปนปจจัยโดยสหชาตะอยางเดียว ที่มีอกุศลเปนมูล ก็มี ๓
วาระเหมือนกัน แต อัพยากตะกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยสหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัย กุศลและอัพยากตะ และ
อกุศลกับอัพยากตะ เปนปจจัยโดยวัตถารัมมณปุเรชาตปจจัย กุศลและ
อัพยากตะ เปนปจจัยแกกุศลโดยสหชาตะและปุเรชาตะ อกุศลและ
อัพยากตะ นั้นนั่นเทียว เปนปจจัยแกอัพยากตะก็เหมือนกัน โดยสหชาตะ
ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัย อกุศลและอัพยากตะ เปนปจจัย
แกอกุศลโดยสหชาตะ ปุเรชาตะ และ อกุศลและอัพยากตะ นั้นนั่นเทียว
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เปนปจจัยแกอัพยากตะโดยสหชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัย.
ใน นัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย มีวิสัชนา ๗ วาระ เหมือน
อนันตรปจจัย และสมนันตรปจจัย. ในคํานี้วา อวิคเต เตรส คือ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ เหมือนอัตถิปจจัย.
ในปญหาวาระอนุโลมนี้ มีการกําหนดวิธีนับ ๗ อยาง อยางนี้คือ
วิสัชนา ๑ วาระ ๓ วาระ ๕ วาระ ๗ วาระ ๙ วาระ ๑๐ วาระ ๑๓
วาระ. ในจํานวนวิสัชนา ๗ อยางเหลานั้น วิสัชนา ๑ วาระ มี ๑ ปจจัย
เทานั้น ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
วิสัชนา ๓ วาระ มี ๕ ปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย และสัมปยุตตปจจัย.
วิสัชนา ๕ วาระ มี ๑ ปจจัยเทานั้น ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
วิสัชนา ๗ วาระ มี ๑๐ปจจัย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย นัตถิปจจัย และอวิคตปจจัย.
วิสัชนา ๙ วาระ มี ๓ ปจจัย ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
สหชาตปจจัย และอุปนิสสยปจจัย.
วิสัชนา ๑๐วาระ มี ๑ ปจจัย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
วิสัชนา ๑๓ วาระ มี ๓ ปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย อัตถิและอวิคตปจจัย.
ฉะนั้น ผูศึกษากําหนดวาระทั้งหลายที่แสดงไวในปจจัยนั้น ๆ ดัง
ไดชี้แจงมานี้ ดวยอํานาจแหงจํานวนใหดี แลวพึงทราบจํานวนในการ
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เทียบเคียงปจจัยในทุกมูลและติกมูลเปนตน ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลา
นั้น.
บัณฑิตไมควรประกอบปจจัยที่เปนวิสภาคะกัน หรือที่ขัดแยงกันไว
ดวยกัน. คืออยางไร. คือ อธิบดีที่เหลือเวนวีมังสาธิปติ และในอารัมมณปจจัย อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย
ปจฉาชาตปจจัย กัมมปจจัย อาเสวนปจจัย อาหารปจจัย ฌานปจจัย
นัตถิปจจัย วิคตปจจัย เปนวิสภาคะแหงเหตุปจจัยกอน. สหชาตปจจัย
เปนตน เปนสภาคะแหงเหตุปจจัยนั้น. เพราะเหตุใด. เพราะมีสภาพเหมือน
กัน. จริงอยู เหตุปจจัยปนปจจัยโดยเหตุ แกธรรมเหลาใด ก็เปนสหชาต
ปจจัยเปนตน แกธรรมเหลานั้นดวย แตหาเปนอารัมมณปจจัยเปนตน แก
ธรรมเหลานั้นไม เหตุนนั้ อารัมมณปจจัยเปนตน จึงชื่อวา เปนวิสภาคะ
แกเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น เหตุปจจัยนั้นจึงไมควรประกอบไวกับ
อารัมมณปจจัยเปนตนเหลานั้น หรือวาไมควรประกอบอารัมมณปจจัย
เปนตน เหลานั้นไวกับเหตุปจจัยนั้น.
แมปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย สัมปยุตตปจจัย วิปปยุตตปจจัย อัตถิปจจัย นัตถิปจจัย วิคตปจจัย และอวิคตปจจัย ก็ขัดแยงกัน
และกัน จึงไมควรประกอบไวดวยกันอีก. บรรดาธรรมเหลานั้น ผูศึกษา
จะไดวาระเหลาใดในการประกอบกับธรรมที่เขากันได เวน ธรรมที่เขากัน
ไมไดเสีย เพื่อจะแสดงวาระเหลานั้นโดยสังเขป พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา เหตุปจฺจยา อธิปติยา จตฺตาริ เปนตน (ในเพราะเหตุปจจัย
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ).
บรรดาวาระเหลานั้น เพราะการเทียบเคียงเหตุปจจัยกับอธิปติปจจัย
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(เพราะเอาเหตุปจจัยรวมกับอธิปติปจจัย) ได ๗ วาระ ดวยอํานาจแหง
ปจจัยที่นอยกวาก็จริง ถึงอยางนั้น เพราะในบรรดาอธิบดีทั้งหลาย วีมังสาธิบดีเทานั้นเปนเหตุปจจัย นอกนี้หาเปนไม ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเวน ธรรมที่เปนวิสภาคะ (เขากันไมได ) เสียแลว ตรัสวา จตฺตาริ
ดวยอํานาจแหงธรรมที่เปนสภาคะกัน . วิสัชนา ๔ วาระเหลานั้น ผูศึกษา
พึงทราบอยางนี้ คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมดวยอํานาจของเหตุปจจัย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. คือวีมังสาที่เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธ
ที่สัมปยุต กุศลธรรมเปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย คือ วีมังสาธิบดีที่เปนกุศล เปนปจจัยแกรูป
ืที่มีจิตเปนสมุฏฐาน, กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย คือ วีมังสาธิบดีที่
เปนกุศล เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน, อัพยากตธรรมเปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย คือ วีมังสาธิบดีที่เปนวิปากาพยากตะ และกิรยิ าพยากตะ
เปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตและรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. ก็ในทีนี้พึงถือเอา
วิปากาพยากตะจากโลกุตตธรรมเทานั้น สวนอารัมมณปจจัยและอนันตรปจจัยเปนตน ทานไมประกอบไว เพราะเปนวิสภาคะกัน ผูศึกษาครั้น
ทราบวาระที่มีไดและไมไดในปจจัยทั้งหมดโดยอุบายนี้แลว พึงอธิบาย
วาระดวยอํานาจที่มีได.
สองบทวา สหชาเต สตฺต ความวา ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ที่ไดแลวในเหตุปจจัย สองบทวา อฺมฺเ ตีณิ ไดแก ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ คือ วิสัชนาที่ไดในสุทธิกอัญญมัญญปจจัย (อัญญ-
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มัญญปจจัยลวน) นั่นเอง. สองบทวา นิสฺสเย สตฺต ไดแก ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ คือ วิสัชนาที่ไดในเหตุปจจัย. สองบทวา วิปาเก
เอก คือ ๑ วาระ ที่ไดในวิบากปจจัยลวน ๆ. คําวา อินฺทริยมคฺเคสุ
จตฺตาริ ในอินทริยปจจัยและมัคคปจจัย มี ๔ วาระ มีนัยดังที่กลาวแลว
ในหนหลังนั่นเอง. สองบทวา สมฺปยุตฺเต ตีณิ ไดแก ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ คือ วิสัชนาที่ไดในสุทธิกสัมปยุตตปจจัยนั่นเอง. สอง
บทวา วิปฺปยุตฺเต ตีณิ ไดแก ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ผูศึกษา
พึงทราบวิสัชนาที่ยกเอารูป มีกุศลจิตเปนตน เปนสมุฏฐานขึ้นเปนปจจยุบบัน. สองบทวา อตฺถิอวิคเตสุ สตฺต ในอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ คือ วิสัชนาที่ไดในเหตุปจจัยนั่นเอง ดวยประการดังพรรณนา
มาแลวนี้.
เหตุปจ จัย ไดการประกอบอธิบายรวมกับปจจัยสิบเอ็ด มีอธิปติปจจัยเปนตนเหลาใด พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวิธีนับในทุมูลกนัย
ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลานั้นแลว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงวิธีนับใน
ติมูลกนัยเปนตน จึงทรงตั้งขอกําหนดตรัสวา เหตุสหชาตนิสฺสยอตฺถิ
อวิคตนฺติ สตฺต ในเพราะปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
และอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ เปนตนดวยประการฉะนี้.
แตในคัมภีรทั้งหลาย พระอาจารยเขียนชื่อปจจัยมีอักขระตกไป
อยางนี้ คือ นิสฺส อุปนิสสฺ อธิปาติ คํานั้นทานเขียนดวยอํานาจลืมใสใจ
เพราะฉะนั้น ในฐานะเชนนั้นจึงควรเติมบาลีเสียใหทราบ ก็ขอ กําหนดที่
ทานตั้งไวนั้นยอมแสดงถึงอรรถนี้วา เหตุปจจัยนี้ยอมไดวิสัชนา ๗ วาระ
ที่ไดในวิภังคของตนเทานั้น เพราะรวมเขากับปจจัย ๔ มีสหชาตปจจัย
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เปนตน. ก็ถาหากรวมอัญญมัญญปจจัยลงในอธิการนี้ ยอมไดวิสัชนา
๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย, ถารวมสัมปยุตตปจจัยเขาดวยก็คงไดวิสัชนา
๓ วาระ เหลานั้นเอง. ในเหตุวิปปยุตตทุกะ ถารวมวิปปยุตตปจจัยเขาไป
ดวยกันก็ไดวิสัชนา ๓ วาระ. ถารวมวิปากปจจัยดวย ยอมไดวิสัชนาวาระ
เดียวเทานั้น เพราะเทียบเคียงปจจัยทั้งหมดที่เปนสภาคะกับวิบาก. ก็ถา
รวมอินทริยปจจัยและมัคคปจจัยเขาไปในที่นี้ดวย ยอมไดวิสัชนา ๔ วาระ
ที่ไดในทุมูลกนัย กับดวยอินทริยะและมัคคปจจัยเหลานั้น.
ถารวมอัญญมัญญปจจัยกับปจจัยทั้งสองนั้น ใหนําวิสัชนาออกเสีย
๒ วาระ คือ กุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตะ กุศลธรรม เปนปจจัย
แกกุศลธรรมและอัพยากตะ ในบรรดาวิสัชนา ๔ วาระที่แสดงไวใน
เหตาธิปติทุกะ ยอมไดวิสัชนา ๒ วาระที่เหลือ ถึงจะเพิ่มสัมปยุตตปจจัย
เขาไปในที่นั้นอีก ก็คงไดวิสัชนา ๒ วาระเหลานั้นเอง. ก็ถาเพิ่มวิปปยุตตปจจัยเขาไป จะไดวิสัชนา ๒ วาระนอกจากนั้นดวย ถาเพิ่มวิปากปจจัยเขาไปในปจจัยเหลานั้น ยอมไดวิสัชนาวาระเดียวในที่ทุกแหง. ก็เมื่อ
ไมผนวกปจจัยที่มีวิธีคํานวณไดนอยกวาเหตาธิปติทุกะกับอธิปติปจจัย ยอม
ไดวิสัชนา ๔ วาระเทานั้น. เมื่อผนวกเขาไปดวย ยอมไดวิสัชนา ๒ วาระ
และ ๑ วาระ ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลานั้นแล. ผูศึกษาครั้นทราบ
จํานวนที่ไดอยูในการประกอบรวมกันแหงปจจัยนั้น ๆ ดังพรรณนามานี้
แลว พึงขยายจํานวน (วิธีนับ) ในติมูลกนัยเปนตนตอไป.
ก็บรรดาฆฏนาเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจเหตุปจจัย อันมี ๙ ฆฏนาโดยสามัญ ฆฏนา ๔ ฆฏนากอนฆฏนาทั้งปวงเปน
อวิปากฆฏนาเทานั้น (คือ ยังไมมีวิปากปจจัยที่รวมดวย) แตในตอน
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วิสัชนาอัพยากตะกับอัพยากตะ ยอมไดวิบากเหตุในที่นี้ดวย. ฆฏนา ๕
ฆฏนาตอจากนั้นตรัสไวดวยอํานาจเหตุที่เปนวิบาก. วิบากที่เปนสหชาตะ
และรูปที่เปนสหชาตะกับวิบากทั้งหมด ก็ตรัสไวในที่นั้นดวย บรรดา
ฆฏนาเหลานั้น วิบาก และรูปที่มวี ิบากนั้นเปนสมุฏฐาน ยอมไดใน
ฆฏนาที่ ๑.
วิบากและวัตถุรูปในปฏิสนธิกาลไดใน ฆฏนาที่ ๒.
ใน ฆฏนาที่ ๓ ไดเฉพาะอรูปธรรมอยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๔ ไดเฉพาะรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๕ ไดเฉพาะวัตถุรูปเทานั้น.
ฆฏนา ๑๕ ตอจากนั้น เกี่ยวของกับอินทรีย ตรัสไวดว ยอํานาจ
อโมหเหตุ. ในบรรดาฆฏนา ๑๕ เหลานั้น พวกแรกมี ๙ ฆฏนาไมมี
อธิบดี. พวกหลังมี ๖ ฆฏนามีอธิบดี. แมในบรรดาฆฏนาที่ไมมีอธิบดี ๔
ฆฏนาแรก ในที่ทุกแหงตรัสดวยอโมหเหตุเหมือนกันหมดโดยสามัญ.
๕ ฆฏนาหลังตรัสดวยอํานาจอโมหเหตุที่เปนวิบาก.
บรรดาฆฏนาที่ไมมีอธิบดีเหลานั้น ฆฏนาแรก ทรงแสดงไวใน
เหตาธิปติทุกะในหนหลังวา มี ๔ วาระ.
ใน ฆฏนาที่ ๒ ขาดรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.
ใน ฆฏนาที่ ๓ ไมมีวัตถุรูป.
ใน ฆฏนาที่ ๔ ไดกุศลธรรมเปนปจจัยแกจิตตชรูป อัพยากตะ
ยอมไดรูปที่มีอัพยากตะเปนสมุฏฐานเทานั้น (จิตตชรูปและปฏิสนธิกัมมชรูป).
ฆฏนาที่ ๕ ที่ประกอบดวยวิบาก นอกจากนั้นมีนัยดังกลาวแลว
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ในหนหลัง. บรรดาฆฏนาที่มีอธิบดี ๓ ฆฏนาขางตน ตรัสไวดวยอํานาจ
แหงเหตุทั้งที่เปนวิบากและไมเปนวิบากโดยสามัญ.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ใน ฆฏนาที่ ๑ มี ๔ วาระ มีนยั ดังกลาว
แลวนั่นแล.
ใน ฆฏนาที่ ๒ ไมมีรูป.
ใน ฆฏนาที่ ๓ ไมมีอรูป. ๓ ฆฏนานอกจากนั้นตรัสไวดวยอํานาจ
แหงเหตุฝายวิบาก.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ ๑ ไดทั้งรูปและนาม.
ฆฏนาที่ ๒ ไดแตนามเทานั้น.
ฆฏนาที่ ๓ ไดเฉพาะรูปแล.
ผูศึกษา ครั้นทราบวิธีคํานวณที่ไดในการประกอบรวมแหงปจจัย
นั้น ๆ ดังพรรณนามาแลว พึงขยายวิธีคํานวณในติมูลกนัยเปนตน
ตอไป.
เหตุมุลกนัย จบ
อารัมมณมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มอี ารมณเปนมูล ตอไป. ปจจัย ๗ มี
อธิปติปจจัยเปนตน เปนสภาคะกับอารัมมณปจจัย ที่เหลือ ๑๖ ปจจัย
เปนวิสภาคะ เพราะฉะนั้น อยาประกอบปจจัย๑๖เหลานั้น (กับอารัมมณปจจัย) ประกอบเฉพาะ ๗ ปจจัยเทานั้น. บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา
อธิปติยา สตฺต ความวา ในอธิปติปจจัย มีวิสัชนา ๗ วาระ คือ
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วิสัชนา ๓ วาระ ที่มีกศุ ลเปนมูลอยางนี้ คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแก
กุศลธรรม ๑ แกอกุศลธรรม ๑ แกอพั ยากตธรรม ๑, วิสัชนา ๑ วาระ
มีอกุศลเปนมูล, วิสัชนา ๓ วาระมีอัพยากตะเปนมูล. สองบทวา นิสฺสเย
ตีณิ คือ วิสชั นา ๓ วาระ มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจแหงวัตถุนั่นเอง.
สองบทวา อุปนิสฺสเย สตฺต เหมือนที่กลาวไวในหนหลัง. สองบทวา
ปุเรชาเต ตีณิ คือ วิสัชนา ๓ วาระ ที่มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจ
วัตถุและอารมณ. สองบทวา วิปฺปยุตฺเต ตีณิ คือ วิสัชนา ๓ วาระ ที่มี
อัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุอยางเดียว. สองบทวา อตฺถิอวิคเตสุ ตีณิ
คือ วิสัชนา ๓ วาระ ทีม่ ีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุที่เปนอารมณ.
เหมือนอยางในเหตุมูลกนัย ทานตั้งฆฏนาไวเพื่อแสดงขอกําหนด ฉันใด
แมในอารัมมณมูลกนัยเปนตน ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ในฆฏนา ๕ ที่ทานตั้งไวในอารัมมณมูลกนัยนี้กอน บรรดาฆฏนาเหลานั้น
ฆฏนาที่ ๑ มี ธิบดีดวยอํานาจอารัมณาธิปติปจจัย บรรดาบท
เหลานั้น บทวา สตฺต คือ วิสัชนาที่ไดในอารัมมณาธิปติทุกะนั่นเอง.
ฆฏนาที่ ๒ ไมมีอธิบดี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตีณิ คือ
วิสัชนาที่อัพยากตะเปนมูล ดวยอํานาจแหงวัตถุและอารมณหรืออารมณ
อยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๓ ประกอบในนิสสยปจจัย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ตีณิ คือ มีอัพยากตะเปนมูลดวยอํานาจวัตถุ.
ฆฏนาที่ ๔ และ ฆฏนาที่ ๕ มีอธิบดี ในสองขอนั้น บทวา
เอก ในฆฏนาที่ ๔ ไดแก อกุศลที่มีอพั ยากตะเปนมูล ดวยอํานาจวัตถุ
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และอารมณหรือดวยอํานาจอารมณ. บทวา เอก ในฆฏนาที่ ๕ ไดแก
อกุศลที่มีอัพยากตะเปนมูลโดยเปนนิสสยปจจัย.
ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับในติมูลกนัยเปนตน ดวยอํานาจปจจัยที่ได
อยูในอธิการนี้ ดังพรรณนามาแลว. แมในนัยที่มีอธิปติปจจัยเปนมูล
ก็เหมือนกัน. แตสําหรับขาพเจาจะไมขอกลาวอธิบายอยางพิสดาร ดวย
อํานาจอารัมมณะ อินทรีย และวิปากปจจัย จะกลาวเฉพาะที่สมควรกลาว
ในที่นั้น ๆ เทานั้น.
อธิปติมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัย ใน อธิปติมูลกนัย ตอไป. สองบทวา สหชาเต
สตฺต ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ไดวิสัชนา ๗ วาระ คือ วิสัชนา
๓ วาระ มีกุศลเปนมูลดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัย วิสัชนา ๓ วาระ
มีอกุศลเปนมูล, วิสัชนาอีก ๑ วาระ มีอัพยากตะเปนมูล. ก็อารัมมณธิปติปจจัยยอมไมไดสหชาตปจจัย และสหชาตปจจัยก็ยอมไมไดอารัมมณาธิปติปจจัย. สองบทวา อฺมฺเ ตีณิ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
คือ มีวิสัชนา ๓ วาระ ดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัยเทานั้น. สองบทวา
นิสฺสเย อฏ ในนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ คือ มีกุศลเปนมูล ๓ วาระ.
มีอกุศลเปนมูล ๓ วาระ, มีอัพยากตะเปนมูล ๒ วาระ. จริงอยู อธิบดี
ที่เปนอัพยากตะ ยอมเปนที่อาศัยแหงอัพยากตธรรม โดยเปนสหชาตปจจัย
และอารัมมณปจจัย เปนที่อาศัยแหงอกุศล โดยเปนอารัมมณปจจัยอยาง
เดียว แตไมเปนที่อาศัยแหงกุศลธรรมโดยประการทั้งสอง วิสัชนาที่มี
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อัพยากตะเปนมูลมี ๒ วาระเทานั้น รวมเปนวิสัชนา ๘ วาระ ดวยอธิบาย
มานี้.
วิสัชนา ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัยเหมือนกับอารัมมณปจจัยนั้นเอง.
สองบทวา ปุเรชาเต เอก ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ อัพยากตาธิบดี
เปนปจจัยแกอกุศล ดวยอํานาจอารมณ. สองบทวา วิปาเก เอก ใน
วิปากปจจัย มี วาระ คือ โลกุตตรอัพยากตะกับอัพยากตะ. วิสัชนา
๗ วาระ ในอาหารปจจัยเปนตน ไดแลวในเอกมูลกนัยในหนหลังนั่นเอง.
สองบทวา วิปฺปยุตฺเต จตฺตาริ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ คือ
อัพยากตะกับกุศล, อัพยากตะกับอกุศล, อัพยากตะกับอัพยากตะ, และ
กุศลกับอัพยากตะ. วิสัชนา ๘ วาระในอัตถิปจจัยและอวิตตปจจัยเชนเดียว
กับนิสสยปจจัยนั่นเอง.
ก็ในอธิการนี้ ฆฏนาทั้งหลายทานไมประกอบกับอารัมมณปจจัย
เปนตน ตามลําดับ ประกอบกับอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัยกอน. ถามวา
เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะรวมอธิบดีทั้งสองปจจัย ไวดวยกัน.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ในฆฏนาตน ไดวัตถุที่เปนอารมณ (วัตถารัมมณะ) ดวยอํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย.
ในฆฏนาที่ ๒ ไดวัตถุอยางเดียว สําหรับบุคคลผูยินดีอยางหนัก
ดวยอํานาจเปนที่อาศัย (สําหรับบุคคลผูทําไหหนักดวยอํานาจเปนที่อาศัย
แลวยินดีอยู).
ในฆฏนาที่ ๓ ไดธรรมมีกุศลเปนตน เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของสหชาตาธิปติปจจัย. ไดวัตถุเปนปจจัยแกอกุศล ดวย
อํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย.
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ฆฏนา ๓ ขอ นอกจากนั้นตรัสไวดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น วิสัชนา ๗ วาระ ในฆฏนาที่ ๑ ขาพเจากลาวไว
เรียบรอยแลวในหนหลัง.
บทวา เอก ในฆฏนาที่ ๒ คือ วัตถุที่เปนอารมณที่เกิดกอนเปน
ปจจัยแกอกุศล. ในฆฏนาที่ ๓ วัตถุเทานั้นเปนปจจัยแกอกุศล.
ฆฏนา ๓ ขอตอจากนั้น ทั่วไปแกธรรมทั้งที่เปนวิบากและมิใช
วิบาก ตรัสไวดวยอํานาจสหชาตาธิปติปจจัย. บรรดาฆฏนาเหลานั้นใน
ฆฏนาที่ ๑ ไดทั้งรูปและอรูป.
ฆฏนาที่ ๒ ไดเฉพาะอรูปอยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๓ ไดรูปเทานั้น.
ฆฏนาที่ ๓ ขอนอกจากนั้น ตรัสไว ดวยอํานาจวิปากาธิปติปจจัย.
แมบรรดา ๓ ฆฏนานั้น ฆฏนาท ๑ ไดทั้งรูปและอรูป.
ฆฏนาที่ ๒ ไดอรูป.
ฆฏนาที่ ๓ ไดเฉพาะรูปเทานั้น.
ฆฏนา ๖ นอกจากนั้นประกอบดวยอาหาระและอินทริยปจจัย ตรัส
ไวดวยอํานาจแหงจิตตาธิปติปจจัย. บรรดาฆฏนา ๖ ฆฏนาเหลานั้นไมมี
วิบาก ๓ ฆฏนา มีวิบาก ๓ ฆฏนา. วิธีคํานวณในฆฏนาเหลานั้นแจมแจง
แลวแล. ฆฏนา ๖ ฆฏนานอกจากนั้นตรัสไวดวยอํานาจวิริยาธิปติ.
ถามวา ก็เมื่อวาตามลําดับอธิบดีแลว พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัส
ฆฏนาดวยอํานาจวิริยาธิปติไวเปนอันดับแรกมิใชหรือ (แต) ทําไมพระพุทธองคจึงไมตรัสอยางนั้น. แกวา เพราะฆฏนาเหลานั้นเหมือนกับ
ฆฏนาที่ตรัสไวดวยอํานาจเหตุขางหนา. จริงอยู ฆฏนาที่ตรัสไวดวยอํานาจ
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เหตุขางหนาเกี่ยวเนื่องดวยมรรค เพราะอโมหเหตุเปนวีมังสาธิปติ และ
เพราะวีมังสาธิปติเปนตัวสัมมาทิฏฐิ. อนึ่ง แมวิรยะก็จัดเปนมรรค เพราะ
เปนสัมมาวายามะ และมิจฉาวายามะ เพราะฉะนั้น ฆฏนาทัง้ หลายพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสหมุนเวียนไปกับวิริยะนั้นวา เหมือนกันกับฆฏนา
ที่ตรัสไวดวยอํานาจแหงเหตุขางหนา. วิธีคํานวณแมในฆฏนาเหลานั้น
แจมแจงแลวแล.
อนันตร-สมนันตรมูลกนัย
บทวา สตฺต ๗ นฆฏนาที่มี อนันตรปจจัยและสมนันตรปจจัย
เปนมูล ความวา มีวิสัชนา ๗ วาระอยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล
และแกอัพยากตะ, อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลและแกอัพยากตะ, อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศลแกอกุศล และแกอัพยากตะแมทั้ง ๓. สองบทวา
กมฺเม เอก ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ คือ กุศลมัคคเจตนา เปนปจจัย
แกวิปากาพยากตะของตน ก็ในปจจัยเหลานั้นมีฆฏนา ๓ เทานั้น ฆฏนา
เหลานั้น ประกอบตามลําดับวิสัชนาที่มีวาระมาก.
พึงทราบวินิจฉัยใน ฆฏนาที่มสี หชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย และ
นิสสยปจจัยเปนมูล ตอไป. ปจจัยใด ๆ ที่ตรัสไวในทุมูลกนัย ปจจัย
นั้นเปนสภาคะกับปจจัยที่อยูขางตน เพราะฉะนั้น ผูศึกษาครั้นทราบวิธี
คํานวณในทุมูลกนัยแลว พึงทราบวิธีคํานวณในฆฏนาทั้งหลายในที่ทุก
แหงดวยอํานาจปจจัยที่คํานวณไดนอยกวาในบรรดาปจจัย ทีน่ ํามาเชื่อม
ขางปลาย.
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สหชาตมูลกนัย
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่มี สหชาตปจจัยเปนมูล มี ๑๐
ฆฏนา ในฆฏนา๑๐นั้นที่เปน อวิปากฆฏนา มี ๕ ฆฏนา เปน สวิปากฆฏนา มี ๕ ฆฏนา.
ในสองอยางนั้น ที่เปน อวิปากฆฏนา กอน ใน ฆฏนาที่ ๑ มี
วิสัชนา ๙ วาระอยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศล. แกอัพยากตะและ
แกกุสลาพยากตะ, กุสลาพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ รวมเปน ๔
วาระ. อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล แกอัพยากตะ แกอกุสลาพยากตะ,
อกุสลาพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากคะ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ
เทานั้น. บรรดาวิสัชนาเหลานั้นในวิสัชนา ๘ วาระ มีกุศลและอกุศล
เปนตน ไดทั้งอรูป (นาม) และรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน ในอัพยากตะ
ไดวัตถุรูป. บรรดารูปทั้งหลาย วัตถุรปู เทานั้นมีไดในวิสัชนาฝายอัพยากตะ
ใน ฆฏนาที่ ๒.
บรรดาฆฏนาแมทั้ง ๓ อรูปเทานั้นมีไดในฆฏนาที่ ๓.
ใน ฆฏนาที่ ๔ ไดเฉพาะรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐานเทานั้น.
ใน ฆฏนาที่ ๕ ไดอรูปธรรมกับวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล.
ใน สวิปากฆฏนา ใน ฆฏนาที่ ๑ ไดวิบากจิต และรูปทีม่ ีวิบากจิตเปนสมุฏฐาน.
ฆฏนาที่ ๒ ไดวบิ ากและวัตถุรูป.
ฆฏนาที่ ๓ ไดวิบากอยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๔ ไดรูปที่มีวิบากจิตเปนสมุฏฐานอยางเดียว.
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ฆฏนาที่ ๕ ไดเฉพาะวัตถุรูป.
อัญญมัญญมูลกนัย
ใน อัญญมัญญมูลกนัย มีฆฏนา ๖ บรรดาฆฏนา ๖ เหลานั้น
๓ ฆฏนาแรกเปนอวิปากฆฏนา ๓ ฆฏนาทายเปนสวิปากฆฏนา วิธีคํานวณ
ในฆฏนาเหลานั้นแจมแจงแลว.
นิสสยมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัยในนัยที่มี นิสสยปจจัยเปนมูล ตอไป. คําวา
นิสฺสยปจฺจยา อารมฺมเณ ตีณิ เพราะนิสสยปจจัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนา ๓ วาระ ดวยอํานาจแหงกุศลเปนตน
ที่ยกวัตถุขึ้นเปนอารมณเปนไป (เปนไปโดยเอาวัตถุเปนอารมณ). สอง
บทวา อุปนิสฺสเย เอก ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ คือ อกุศลที่ยึด
วัตถุเปนอารัมมณูปนิสสัยเกิดขึ้น คําที่เหลือพึงทราบตามนี้ที่ขาพเจากลาว
แลวในทุกะมูลกนัยในหนหลัง.
ก็ในนิสสยปจจัยนี้มีฆฏนา ๒๐ ฆฏนา. บรรดาฆฏนาเหลานั้น ๖
ฆฏนาขางตน ตรัสไวดว ยอํานาจสหชาตะและปุเรชาตะ. ๔ ฆฏนานอก
จากนั้น ตรัสดวยอํานาจปุเรชาตะอยางเดียว. ตอไป ๑๐ ฆฏนา ตรัสดวย
อํานาจสหชาตะอยางเดียว.
ในบรรดาฆฏนาเหลานั้น คําวา เตรส ๑๓ ใน ฆฏนาที่ ๑ ไดแก
วิสัชนา ๑๓ วาระ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนั่นเทียว ในนิสสยปจจัย-
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วิภังค. คําวา อฏ ๘ ใน ฆฏนาที่ ๒ ไดแกวิสัชนา ๘ วาระ คือ
วิสัชนา ๗ วาระ ดวยอํานาจแหงสหชาตาธิปติปจจัย และ ๑ วาระ ที่
อกุศลกระทําวัตถุใหหนัก.
คําวา สตฺต ๗ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๓ คือ วิสชั นา ๗ วาระ ที่ได
แลวในอินทริยปจจัยนั่นเทียว.
คําวา ปฺจ ๕ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๔ คือ วิสชั นา ๕ วาระ ที่ได
แลวในวิปปยุตตปจจัยนั่นเทียว.
คําวา จตฺตาริ ๔ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๕ ไดแก วิสัชนาที่มีกุศล
เปนตน เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน และวัตถุเปนปจจัยแก
อกุศล.
คําวา ตีณิ ๓ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๖ คือ กุศลเปนตน เปนปจจัย
แกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.
ในบรรดาฆฏนา ๔ ฆฏนาดวยสามารถแหง ปุเรชาตปจจัย. คําวา
ตีณิ ๓ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๑ วัตถุเปนปจจัยแกกุศลเปนตน และวัตถุ
มีจักขุเปนตนเปนปจจัยแกอัพยากตะ.
ใน ฆฏนาที่ ๒ วัตถุเทานั้น เปนปจจัยแกกุศลเปนตน.
ใน ฆฏนาที่ ๓ คําวา เอก คือ วัตถุเปนปจจัยแกอกุศล.
ใน ฆฏนาที่ ๔ วัตถุมีจักขุเปนตน เปนปจจัย แกหมวด ๕ แหง
วิญญาณจิต (คือ ทวิปญจวิญญาณ). ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจา
จําแนกฆฏนา ๑๐ ออกเปน ๒ ฝาย คือ สวิปากฆฏนา และ อวิปากฆฏนา ดวยอํานาจของสหชาตปจจัยแลวกลาวไวในสหชาตมูลกนัย.
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อุปนิสสยมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัยในฆฏนาที่มี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล ตอไป. สอง
บทวา อารมฺมเณ สตฺต ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ คือ วิสชั นาที่ได
ในอารัมมณูปนิสสยปจจัย. คําวา อธิปติยา สตฺต ในอธิปติปจจัย มี ๗
วาระ ก็ไดแกวาระเหลานั้นเหมือนกัน. บรรดาอนันตรปจจัยและ
สมนันตรปจจัย วิสัชนาเหลานั้นแหละไดในอนันตรปนิสสยปจจัยดวย.
สองบทวา นิสฺสเย เอก ในนิสสยปจจัย มี ๑ วาระคือ วัตถุเปนปจจัย
แกอกุศล. สองบทวา ปุเรชาเต เอก ในเปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ไดแก วัตถุหรืออารมณเปนปจจัยแกอกุศลนั้นนั่นเอง. สองบทวา อาเสวเน ตีณิ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ตรัสไวดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัย. สองบทวา กมฺเม เทฺว ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ตรัสไว
ดวยอํานาจปกตูปนิสสยปจจัย. แตวา โลกุตตรกุศลเจตนา ยอมเปนแม
อนันตรปนิสสยปจจัย. สองบทวา วิปฺปยุตฺเต เอก ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ตรัสไวดวยอํานาจอารัมมณูปนิสสัย. ในอัตถิปจจัยและอวิคตปจจัยก็เหมือนกัน.
วิสัชนา ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย และ วิคตปจจัย เหมือนกับ
อนันตรปจจัย.
ก็ฆฏนาที่มี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล มี ๗ ฆฏนา บรรดาฆฏนา
เหลานั้น ๓ ขอขางตน ตรัสดวยอํานาจอารัมมณูปนิสสยปจจัย. ใน ๓
ฆฏนานั้น ในฆฏนาที่ ๑ บทวา สตฺต ๗ วาระ ความวา มีวิสัชนา ๗
อยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศลเปนตน อัพยากตะก็เหมือนกัน (รวม
เปน ๖) อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลอยางเดียว.
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บทวา เอก ๑ วาระ ในฆฏนาที่ ๒ ความวา อัพยากตะมีจักขุ
เปนตน เปนปจจัยแกอกุศล.
ในฆฏนาที่ ๓ ไดแก วัตถุเปนปจจัยแกอกุศล. ๒ ฆฏนาตอจาก
นั้น ตรัสไวดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัย. การคํานวณในฆฏนา
เหลานั้นแจมแจงแลว.
ตอจากนั้น อีก ๒ ฆฏนา ตรัสดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัย
และปกตูปนิสสยปจจัย. ใน ๒ ฆฏนานั้นโลกิยกุศลและอกุศลเจตนา ทาน
ถือเอาโดยความเปนปจจัยในฆฏนาที่ ๑ สวนในฆฏนาที่ ๒ ถือเอาแต
โลกุตตรกุศลอยางเดียว.
ปุเรชาตมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มปี ุเรชาตปจจัยเปนมูล ตอไป. สอง
บทวา อารมฺมเณ ตีณิ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ คือ อัพยากตะ
เปนปจจัยแกกุศลเปนตน. สองบทวา อธิปติยา เอก ในอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล. ในฆฏนาที่เหลือก็นัยเดียว
กันนี้.
ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๗ หมวด ในฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ ๑ ตรัส
ไวดวยอํานาจวัตถุและอารมณ.
ฆฏนาที่ ๒ ตรัสไวดวยอํานาจวัตถุ.
ฆฏนาที่ ๓ ตรัสดวยอํานาจอารมณ.
ฆฏนาที่ ๔ ตรัสดวยอํานาจแหงเวลาที่วัตถุเปนอารมณ.
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ฆฏนาที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจอารัมมณาธิปติปจจัย.
ฆฏนาที่ ๖ ตรัสดวยอํานาจแหงเวลาที่วัตถุเปนอารัมมณาธิปติ.
ฆฏนาที่ ๗ ตรัสดวยอํานาจจักขุวัตถุเปนตน.
ปจฉาชาตมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มปี จฉชาตปจจัยเปนมูล ตอไป.ปจจัย
๒๐ ยอมประกอบไมได ประกอบไดเฉพาะ ๓ ปจจัยเทานั้น ในนัยนี้มี
ฆฏนา ๑ เทานั้นเอง ฆฏนานั้นพึงทราบดวยอํานาจกุศลเปนตนเปนปจจัย
แกกาย. แมในนัยที่อาเสวนปจจัยเปนมูลก็มีฆฏนา ๑ เหมือนกัน.
กัมมมูลกนัย
พึงทราบวินิจฉัย ในฆฏนาที่มกี ัมมปจจัยเปนมูล ตอไป. สอง
บทวา อนนฺตเร เอก ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ทานกลาวไวดวย
อํานาจเจตนาในมรรค. ในคําวา อฺมฺเ ตีณิ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ พึงถือเอาแมวัตถุในปฏิสนธิกาลดวย. สองบทวา อุปนิสฺสเย
เทฺว ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ คือ วาระ ๒ ที่กลาวไวในหนหลัง
ดวยอํานาจอนันตรูปนิสสยปจจัยและปกตูปนิสสยปจจัย. แมฆฏนาที่เหลือ
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังดังนี้แล. ก็ในนัยนีม้ ีฆฏนา๑๑
หมวด บรรดาฆฏนาเหลานั้น ๒ ฆฏนาแรกตรัสดวยอํานาจนานักขณิกกัมมปจจัย โดยแบงเปนปกตูปนิสสัยและอนันตรูปนิสสัย นอกจาก
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นั้นอีก ๔ ฆฏนา ตรัสดวยอํานาจเอกขณิกกัมมปจจัยจากธรรมทั้งที่เปน
สวิบากและอวิบาก. ในฆฏนา ๔ ขอเหลานั้น.
ฆฏนาที่ ๑ ไดจิตตชรูปพรอมกันอรูป.
ฆฏนาที่ ๒ ไดวัตถุพรอมกับอรูป.
ฆฏนาที่ ๓ ไดเฉพาะอรูป อยางเดียว.
ฆฏนาที่ ๔ ไดเฉพาะจิตตชรูป สวนกฏัตตารูป ไดในปฏิสนธิกาล.
ฆฏนา ๕ ฆฏนาอืน่ จากนั้น เปน สวิปากะ มีนัยอันขาพเจาได
กลาวไวแลวในหนหลังแล.
วิปากมูลกนัย
ฆฏนา ๕ ฆฏนา ใน นัยทีม่ ีปากปจจัยเปนมูล มีเนื้อความ
กระจางแลว.
อาหารมูลกนัย
คําวา สตฺต ๗ วาระ เปนตน ใน นัยที่มีอาหารปจจัยเปนมูล มี
นัยอันขาพเจากลาวแลวเหมือนกัน. ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๓๔ ฆฏนา. บรรดา
ฆฏนาเหลานั้น ๕ ฆฏนาแรก ทานกลาวไวโดยเปนทั้ง สวิปากฆฏนา
และ อวิปากฆฏนา เหมือนกัน .
ในฆฏนานั้น อาหารทั้ง ๔ ยอมไดใน ฆฏนาที่ ๑.
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เฉพาะนามอาหาร ๓ เทานั้นไดใน ฆฏนาที่ ๒.
ฆฏนาที่ ๓ มีวัตถุเปนปจจยุบบันดวย.
ฆฏนาที่ ๔ ไมมีวตั ถุ.
ฆฏนาที่ ๕ มีรูปเทานั้นเปนปจจยุบบัน ฆฏนา ๕ ฆฏนาอื่นตอ
จากนั้น มีนัยดังขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.
ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจ
แหงอาหาร คือ เจตนา (มโนสัญเจตนาหาร), ๙ ฆฏนานอกจากนั้น
ตรัสดวยอํานาจวิญญาณาหารที่มีอธิบดี, ๖ ฆฏนานอกจากนั้น ตรัส
ดวยอํานาจวิญาณาหารที่มีอธิบดี, ใน ๖ ฆฏนานั้น ๓ ฆฏนา ตรัสดวย
อํานาจธรรมทั้งที่เปนสวิปากฆฏนาและอวิปากฆฏนาเหมือนกัน (หรือรวม
กัน) อีก ๓ ฆฏนา ตรัสดวยอํานาจสวิปากฆฏนาอยางเดียว ใน ๓ ฆฏนา
นั้น ไมมีวัตถุรูป เพราะไมมีโลกิยวิบาก.
อินทริยมูลกนัย
คําวา ปุเรชาเต เอก ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน นัยที่มี
อินทริยปจจัยเปนมูล มีฆฏนา ๑ คือ อัพยากตะกับอัพยากตะ ดวย
อํานาจแหงจักขุนทรียเปนตน. ฆฏนาที่มีมูล ๒ ทีเ่ หลือ พึงทราบตามนัย
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง. ก็ในนัยนี้ มีฆฏนา ๗๖ ฆฏนา.
บรรดามฆฏนา ๗๖ ฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ ๑ ไดอินทรียทั้งหมด
โดยอรรถวาเปนปจจัย.
ฆฏนาที่ ๒ ไมมีรปู ชีวิตินทรีย เพราะวารูปชีวิตินทรียแมนั้น ยอม
ไมเปนที่อิงอาศัย.
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ฆฏนาที่ ๓ ไดแก อรูปอินทรียเ ปนปจจัยแกรูป.
ฆฏนาที่ ๔ ไดแก จักขุนทรียเปนตน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
เปนตน.
ฆฏนาที่ ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจอรูปอินทรีย ที่เกิด
พรอมกัน.
ฆฏนาที่ ๙ ฆฏนาถัดจากนั้น ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนตัว
มรรค.
ฆฏนาที่ ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนองค
ฌาน.
ฆฏนาที่ ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจอินทรียที่เปนทั้งฌาน
และมรรค.
ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมนินทรียอยางเดียว.
ฆฏนา ๖ ฆฏนาตอจากนั้น มีอธิบดี.
ฆฏนา ๖ ฆฏนาตอจากนั้น ประกอบดวยมรรค ดวยอํานาจ
วิริยาธิปติและวีมังสาธิปติ.
ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ไมมีอธิบดี ดวยอํานาจอโมหเหตุ.
ฆฏนา ๖ ฆฏนามีอธิบดี ในบรรดาฆฏนาทั้งหมดเหลานั้น ฆฏนา
ทั้งที่ไมประกอบและประกอบดวยวิปากปจจัย พึงทราบตามนัยที่ขาพเจา
กลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
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ฌานมูลนัย
แมใน ฆฏนาที่มีฌานปจจัยเปนมูล ฆฏนาทีม่ ีมูล ๒ พึงทราบตาม
นัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังเหมือนกัน. ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๓๖ ฆฏนา
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ๙ ฆฏนาแรก ตรัสดวยอํานาจองคฌานทั่วไป ไม
มุงถึงความเปนอินทรียหรือมรรค.
ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยองคฌานที่เปนตัวมรรค.
ฆฏนา ๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจองคฌานที่เปนทั้ง
อินทรียและมรรค.
อนึ่ง บรรดาหมวด ๙ สี่หมวดเหลานี้ ฆฏนา ๔ ฆฏนาขางตน
ทั่วไปแกวิบากและอวิบาก.
ฆฏนา ๕ ฆฏนา ในที่สุดไดวิบากเทานั้น. ฆฏนาเหลานั้นขาพเจา
กลาวไวแลวในหนหลังเหมือนกัน.
มัคคมูลกนัย
ฆฏนาที่มีมูล ๒ ใน นัยที่มีมัคคปจจัยเปนมูล พึงทราบตามนัยที่
ขาพเจากลาวไวแลวนั่นเทียว. ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๕๗ ฆฏนา บรรดาฆฏนา
เหลานั้น.
๙ ฆฏนาแรก ตรัสดวยองคมรรคลวนไมรวมถึงความเปนอินทรีย
และฌาน.
๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมรรคที่เปนอินทรีย.
๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมรรคที่เปนฌาน.
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๙ ฆฏนา ตรัสดวยอํานาจมรรคเปนทั้งอินทรียและฌาน.
๖ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยมรรคที่เปนอธิบดี.
๙ ฆฏนาตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมรรคและเหตุที่ไมเปนอธิบดี.
๖ ฆฏนาตาจากนั้น ตรัสดวยอํานาจมรรคและเหตุที่เปนอธิบดี.
ในหมวดที่มี ฆฏนา ๙ ฆฏนามีอยู๕ หมวด เปนสวิปากฆฏนา
หมวดละ ๕ ฆฏนา, ในหมวดที่มีฆฏนา ๖ ฆฏนา เปนสวิปากฆฏนา
หมวดละ ๓ ฆฏนา. ที่เหลือเปนสาธารณะ. ฆฏนาเหลานั้นมีนัยดังขาพเจา
กลาวแลวในหนหลัง.
สัมปยุตตมูลกนัย
ฆฏนาที่มีมูล ๒ ใน นัยที่มีสมั ปยุตตปจจัยเปนมูล ชัดเจนแลว.
ก็ในนัยนี้ฆฏนา ๒ ฆฏนาเทานั้น ใน ๒ ฆฏนานั้น ฆฏนา ๑ ตรัสดวย
อํานาจธรรมทั่วไป ฆฏนา๑ ตรัสดวยอํานาจแหงวิบาก.
วิปปยุตตมูลกนัย
แมในนัยที่มีวิปปยุตตปจจัยเปนมูล ฆฏนาที่มีมูล ๒ ชัดเจนแลว.
ก็ในนัยนี้มีฆฏนา ๑๓ ฆฏนา. บรรดาฆฏนาเหลานั้น. คําวา ปฺจ ๕ วาระ
ในฆฏนาที่ ๑ คือ กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ อกุศลเปนปจจัยแก
อัพยากตะ สวนอัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล อกุศล และอัพยากตะทั้ง ๓.
ก็ในนัยนี้มีวิปปยุตตปจจัยเปนตนเหลานี้ เกิดพรอมกันก็มี เกิดภายหลัง
และเกิดกอนก็มี.
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ใน ฆฏนาที่ ๒ เฉพาะที่เปนปุเรชาตะและสหชาตะเทานั้น.
ปจจัยเหลานั้นนั่นเอง ตรัสไวใน ฆฏนาที่ ๓ ดวยอํานาจแหง
อธิบดี. บรรดาปจจัยเหลานั้นไดวาระ ๔ อยางนี้ คือ กุศลเปนปจจัย
แกอัพยากตะ อกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ แตอัพยากตะเปนปจจัยแก
อัพยากตะและแกอกุศล ดวยอํานาจแหงอารัมมณาธิปติปจจัย.
บทวา ตีณิ ๓ วาระ ใน ฆฏนาที่ ๔ คือ กุศลเปนตน เปนปจจัย
แกอัพยากตะ. ก็ในนี้ไดทั้งรูปอินทรียและนามอินทรีย.
ใน ฆฏนาที่ ๕ นามเทานั้นเปนปจจัย.
ใน ฆฏนาที่ ๖ รูปคือวัตถุรูปเปนปจจัย.
ใน ฆฏนาที่ ๗ รูปเปนปจจัยแกกุศลและอัพยากตะ ดวยอํานาจ
-แหงวิปสสนา. หทัยวัตถุเทานั้นเปนปจจัยแกอกุศล ดวยอํานาจเปนที่
ยินดี.
ใน ฆฏนาที่ ๘ หทัยวัตถุนั้นเองเปนปจจัยแกอกุศล.
ใน ฆฏนาที่ ๙ จักขุเปนตน เปนปจจัยแกอัพยากตะ.
ใน ฆฏนาที่ ๑๐ กุศลเปนตน เปนปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน.
ใน ฆฏนาที่ ๑๑ วัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายในปฏิสนธิกาล.
ใน ฆฏนาที่ ๑๒ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกกฏัตตารูปในปฏิสนธิกาล.
ใน ฆฏนาที่ ๑๓ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล.
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อัตถิมูลกนัย
ใน นัยที่มีอัตถิปจจัย เปนมูล. สองบทวา อุปนิสฺสเย เอก ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศลดวยอํานาจ
อารัมมณูปนิสสยะ ฆฏนาที่เหลือในทุมูลกนัยตื้นทั้งนั้น. ก็ในนัยนี้มี
ฆฏนา ๒๙ ฆฏนา. บรรดาฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ ๑ ไดสหชาตปจจัยปุเรชาตปจจัย และปจฉาชาตปจจัย ดวยอํานาจอรูป, วัตถุอารมณ,
มหาภูตรูป อินทรีย, และอาหาร.
ใน ฆฏนาที่ ๒ ไดกพฬีการาหารและรูปชีวิตินทรียที่เกิดในภายหลัง.
ฆฏนาที่ ๑ และที่ ๒ เทานั้นกับอธิปติปจจัย ทานจัดเปน ฆฏนา
ที่ ๓ และ ฆฏนาที่ ๔ ในฆฏนาตอไป.
เฉพาะฆฏนาที่ ๑ กับอาหาร ๔ จัดไวเปน ฆฏนาที่ ๕.
ฆฏนาที่ ๑ กับรูปชีวิตินทรียจัดเปน ฆฏนาที่ ๖ กับรูปและอรูปอินทรียจัดไวเปน ฆฏนาที่ ๗ อีก.
ก็หรือวาเฉพาะฆฏนาที่ ๒ เทานั้น กับอินทรียทั้งหลายจัดเปน
ฆฏนาที่ ๗.
เฉพาะฆฏนาที่ ๑ และที่ ๒ กับวิปปยุตตปจจัยจัดเปน ฆฏนาที่ ๘
และ ฆฏนาที่ ๙.
บรรดาฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ ๙ กับอธิปติปจจัยจัดเปน ฆฏนา
ที่ ๑๐.
ตอจากนั้น เอาวัตถุรูปออก ดวยอํานาจเปนปจจัยใน ฆฏนาที่ ๑๑.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 600

อรูปธรรมทั้งหลายเทานั้น เปนปจจัยใน ฆฏนาที่ ๑๒.
ใน ฆฏนาที่ ๑๓ มีวัตถุที่เปนอารมณเปนปจจัย.
ใน ฆฏนาที่ ๑๔ มีวัตถุเทานั้นเปนปจจัย.
ใน ฆฏนาที่ ๑๕ มีอารมณเทานั้น เปนปจจัย.
ใน ฆฏนาที่ ๑๖ มีวัตถุเทานั้นเปนอารมณ.
ใน ฆฏนาที่ ๑๗ วัตถุนั้นเองเปนอารมณ ดวยอํานาจเปน
อารัมมณาธิปติ.
ใน ฆฏนาที่ ๑๘ วัตถุนั้นเองเปนอารมณดวยอํานาจอารัมมณูปนิสสยปจจัย.
จักขุเปนตนเทานั้นเปนปจจัย ใน ฆฏนาที่ ๑๙.
ฆฏนาที่ ๑๙ เหลานี้ ชื่อวา ปกิณณกฆฏนา อันพระองคตรัสไว
โดยไมถือเองซึ่งสหชาตะ. ๑๐ ฆฏนา ตอจากนั้น ตรัสดวยอํานาจสหชาตฆฏนา.
นัตถิ-วิคตมูลกนัย
ในนัยที่มี นัตถิและวิคตปจจัยเปนมูล มีฆฏนา ๓ ดวยอํานาจ
อุปนิสสยปจจัย อาเสวนปจจัย และกัมมปจจัย เหมือนในนัยที่มีอนันตระ
และสมนันตรปจจัยเปนมูล.
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อวิคตมูลกนัย
ฆฏนาที่มีอวิคตปจจัยเปนมูล เหมือนกับที่มีอัตถิปจจัยเปนมูล
นั่นเอง.
ก็ฆฏนาที่กลาวไวในปญหาวาระนี้ทั้งหมด มี ๒ อยางเทานั้น
คือ ปกิณณกฆฏนาและสหชาตฆฏนา.
บรรดาปกิณณกฆฏนาและสหชาตฆฏนาเหลานั้น ฆฏนาที่ทานกลาว
ไวตั้งตนแตฆฏนาที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล เปนตนทั้งหมด ไมรวม
สหชาตะ ชือ่ ปกิณณกฆฏนา.
ปกิณณฆฏนาเหลานั้น แมในฆฏนาที่มี อารัมมณปจจัยเปนมูล
มี ๕ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี อธิปติปจจัยเปนมูล มี ๖ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี อนันตรปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี สมนันตรปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี นิสสยปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา.
ในฆฏินาที่มี อุปนิสสยปจจัยเปนมูล มี ๗ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี ปุเรชาตปจจัยเปนมูล มี ๗ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี ปจฉาชาตปจจัยเปนมูล และ อาเสวนปจจัยเปนมูล
มีอยางละ ๑ ฆฏนาเทานั้น.
ในฆฏนาที่มี กัมมปจจัยเปนมูล มี ๒ ฆฏนา.
ที่มี อาหารเปนมูล มี ๑ ฆฏนา.
ที่มี อินทริยเปนมูล มี ๔ ฆฏนา. ที่มี วิปปยุตตปจจัยเปนมูล มี
๙ ฆฏนา. ทีม่ ี อัตถิปจจัยเปนมูล มี ๑๙ ฆฏนา. ทีม่ ี นัตถิปจจัยเปน
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มูล และวิคตปจจัยเปนมูล มี ๓ ฆฏนา. ที่มี อวิคตปจจัยเปนมล มี๑๙
ฆฏนา.
ฉะนั้น ปกิณณกฆฏนาทั้งหมดจึงมี ๑๐๓ ฆฏนา. ก็ ฆฏนาเหลานี้
ทั้งหมด เรียกวา ปกิณณกฆฏนา เพราะไมมีการกําหนดดวยสหชาตปจจัย.
ก็ฆฏนาที่ไดสหชาตะ ทานเรียกวา สหชาตฆฏนา ฆฏนาเหลานั้น
ยอมไมไดในฆฏนาที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูล ในฆฏนาที่มีอนันตรปจจัย
สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัยเปนมูล เพราะวาปจจัยเหลานั้นยอม
ไมเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดพรอมกัน. อนึ่ง ธรรมเหลานั้นไมเปนปจจัย
แกธรรมที่เกิดพรอมกัน ฉันใด ก็ยอมไมเปนเหตุปจจัย สหชาตปจจัย
อัญญมัญญปจจัย วิปากปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย และสัมปยุตต
ปจจัย แกธรรมที่ไมไดเกิดพรอมกัน ฉันนั้น.
เพราะฉะนั้น ฆฏนา ๒๔ ทั้งหมด ในฆฏนาที่มี เหตุปจจัยเปนมูล
จึงชื่อวา สหชาตฆฏนา เทานั้น.
ในฆฏนาที่มี อธิปติปจจัยเปนมูล มี ๒ ฆฏนา.
ในฆฏนาที่มี สหชาตปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา.
ที่มี อัญญมัญญปจจัยเปนมูล มี ๖ ฆฏนา.
ที่มี นิสสยปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา.
ที่มี กัมมปจจัยเปนมูล มี ๙ ฆฏนา.
ที่มี วิปากปจจัยเปนมูล มี ๕ ฆฏนา.
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ที่มี อาหารปจจัยเปนมูล มี ๓๓ ฆฏนา.
ที่มี อินทริยปจจัยเปนมูล มี ๗๒ ฆฏนา.
ที่มี ฌานปจจัยเปนมูล มี ๓๖ ฆฏนา.
ที่มี มัคคปจจัยเปนมูล มี ๕๗ ฆฏนา. ที่มี สัมปยุตตปจจัยเปน
มูล มี ๒ ฆฏนา. ที่มี วิปปยุตตปจจัยเปนมูล มี ๔ ฆฏนา. ที่มี อัตถปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา. ที่มี อวิคตปจจัยเปนมูล มี ๑๐ ฆฏนา
ดังนี้แล.
สหชาตฆฏนาทั้งหมดจึงมี ๓๑๒ ฆฏนา.
ฆฏนา ๔๑๕ ทั้งหมด คือ ปกิณณกฆฏนาขางตน ๑๐๓ ฆฏนา
และ สหชาตฆฏนาเหลานี้อีก ๓๑๒ ฆฏนา มาแลวในปญหาวาระ ดวย
ประการฉะนี.้
บรรดาปจจัยเหลานั้น ปจจัยธรรมเหลาใดไมปรากฏดวยอํานาจชื่อ
แตรูกันได แมเหลานั้นพึงแสดงในฆฏนาทั้งหลาย ที่ทานกลาวไวโดย
ทั่วไปแกธรรมที่เปนวิบากและมิใชวบิ าก ตั้งแตนัยที่มีเหตุเปนมูลเปนตน
เปนตนไป จริงอยู ธรรมเหลานี้ คือ เหตุ ๒ อารมณ ๖ อธิบดี
อาหาร ๔ อินทรีย ๒๐ องคฌาน ๗ องคมรรค ๑๒ ชื่อวา ปจจัยธรรม
บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมเหลาใด ๆ เปนกุศลโดยสวนเดียว เปนอกุศล
โดยสวนเดียว วิบากของกุศลโดยสวนเดียว วิบากของอกุศลโดยสวนเดียว
วิบากโดยสวนเดียว ไมใชวิบากโดยสวนเดียว บัณฑิตกําหนดธรรม
เหลานั้น ๆ ใหดีแลว พึงประกอบธรรมที่เปนวิบาก เขาในฆฏนาที่เปน
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วิบาก พึงประกอบธรรมที่มิใชวิบาก เขาในฆฏนาที่มิใชวบิ าก ตาม
สมควรที่จะประกอบไดแล.
อนุโลมคณนาในฆฏนาแหงปญหาวาระ จบ
ปจจนียนัย
ปญหาวารปจจนียุทธาระ
[๖๗๔] กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
กุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
กุศลธรรม เปนปจจัย แกอัพยาตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ดวย
อํานาจของปจฉชาตปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
กุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
[๖๗๕] อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
อกุศลธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
อกุศลธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
[๖๗๖] อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
อัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๖๗๗] กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม มี ๒
อยาง คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ.
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม มี ๔
อยาง คือ สหชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ อินทริยะ.
[๖๗๘] อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ.
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อกุศลธรรมและอัพยากตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม มี ๔
อยาง คือ สหชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ อินทริยะ.
ปญหาวารปจจนียุทธาระ จบ
ปญหาวารปจจนียคณนา จบ
การนับวาระในปจจนียะแหงปญหาวาระ
[๖๗๙] นเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ นอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ
นอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ นอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ นสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ นอัญญมัญญปจจัย
มี ๑๑ วาระ นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ นปจฉาชาตปจจัย มี๑๕วาระ นอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ นกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ นวิปากปจจัย มี ๑๕
วาระ นอาหารปจจัย มี๑๕ วาระ นอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ นฌานปจจัย มี ๑๕ วาระ นมัคคปจจัย มี ๕ วาระ นสัมปยุตตปจจัย มี
๑๑ วาระ นวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ โนอัคถิปจจัย มี ๙ วาระ
โนนัตถิปจจัย มี ๑๕ วาระ โนวิคตปจจัย มี๑๕ วาระ โนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
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นเหตุมูลกนัย
[๖๘๐] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ...
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นกมัมปจจัยย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๕ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
[๖๘๑] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๑๕ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี
๑๕ วาระ โนนสหชาตปจจัย มี๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี
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๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๘๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ...
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๘๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย ในนอัญมัญญปจจัย
มี ๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗
วาระ โนนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
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มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาร. ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
[๖๘๔] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ... ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ โนนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๘๕] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
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ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี๙วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๘๖] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ...
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาร ะ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๖๘๗] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี๕ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๕ วาระ ในนสัมมปยตตคปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี
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๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๖๘๘] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ฯ ลฯ นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี๓วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ โนนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคต
ปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๖๘๙] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นปจฉาชาตปจจัย
นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในนวิปากปจจัย มี๑วาระ...ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๖๙๐] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นฌานปจจัย ในนมัคคปจจัย มี๑วาระ...
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิ
ปจจัย มี๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๖๙๑] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอาหารปจจัย
นฌานปจจัย ในนมัคคปจจัย มี วาระ... ในนสัมปยุตตปจจัยมี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๖๙๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอาหารปจจัย
นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย
โนนัตถิปจจัย ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๖๙๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลน นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย อินทริยปจจัย ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ...ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๖๙๔] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
นอารัมมณมูลกนัย
[๖๙๕] เพราะนอารัมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ.... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
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นอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นกมัมปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๙๖] เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย ในนอัญญมัญญปจจัย มี๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ
ืในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี
๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
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ฯลฯ นเหตุมูลกนัย ฉันใด นัยนี้พึงใหพิสดาร ฉันนั้น.
เพราะนอธิปติปจจัย, เพราะนอนันตรปจจัย, เพราะนสมนันตรปจจัย เหมือนกันกับนเหตุมูลกนัย.
นสหชาตมูลกนัย
[๖๙๗] เพราะนสหชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี๑๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหาร
ปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๑วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑
วาระ โนนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
โนโนนัตถิปจ จัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๖๙๘] เพราะนสหชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 615

นสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ นโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
เพราะนสหชาตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ (ทานยอไว).
นอัญญมัญญมูลกนัย
[๖๙๙] เพราะนอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑ วาวะ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ
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ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๐] เพราะนอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโหวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๑] เพราะนอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ.... ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
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ในนสัมปยตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
นนิสสยมูลกนัย
[๗๐๒] เพราะนนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ... ใน
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๑วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทรยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยตตคปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๒] เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี๑๑วาระ ในนสหชาตปจจัย มี๑๑วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๔] เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนัตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ...
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 619

นอุปนิสสยมูลกนัย
[๗๐๕] เพราะนอุปนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปปปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๕
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๖] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๕วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
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นสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๐๗] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ นโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๐๘] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปาปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๗ วาระ โนนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒
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วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๐๙] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญอัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ...
ในนปจฉาชาตปจจัยย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี๒ วาระ ในโนนัตถิ
ปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
นปุเรชาตมูลกนัย
[๗๑๐] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ.. ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นอันนตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
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นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๑๑] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ โนนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๑๒] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
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ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๓] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ...
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๑๑วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๐๔] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
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วาระ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี๕วาระ ในนอาหารปจจัย มี๕วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
นปจฉาชาตมูลกนัย
[๗๑๕] เพราะนปจฉาชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ.. ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
สหชาตปจจัย มี๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี๑๓วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี๑๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๕ วาร ะ ในนอาหารปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๕
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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[๗๑๖] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ...ในนอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๑๗] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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[๗๑๘] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
[๗๑๙] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๓วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
เพราะนอาเสวนปจจัย เหมือนกับ นเหตุปจจัย.
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นกัมมมูลกนัย
[๗๒๐] เพราะนกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี๑๕วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๕
วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๑] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ... ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๕ วาระ ฯลฯ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๒] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย
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มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี
๑๑ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๓] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นอุปนิสสยปจจัย
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๗๒๔] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นปุเรชาตปจจัย
นปจฉาชาตปจจัย ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ... ในนวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย ม ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นี้เปนการแสดงโดยยอ.
เพราะนวิปากปจจัย เหมือนกับ นเหตุปจจัย
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นอาหารมูลกนัย
[๗๒๕] เพราะนอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๖] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัยมี ๑๕ วาระ... ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ฯลฯ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๗] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นสหชาตปจจัย
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ โนนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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[๗๒๘] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙
วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๒๙] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯ ล ฯ นอุปนิสสยปจจัย
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๓๐] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯ ลฯ นปุเรชาตปจจัย
นปจฉชาตปจจัย ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตต-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๓๑] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นปจฉาชาตปจจัย
นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๓๒] เพราะอาหารปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นอินทริยมูลกนัย
[๗๓๓] เพราะนอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๓๔] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ... ในโนอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
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[๗๓๕] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นสหชาตปจจัย
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๑ วาระ... ในนนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๓๖] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๓๗] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นอุปนิสสปจจัย
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
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เพราะนอินทริยปจจัย ฯลฯ เพราะนปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ... ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๓๘] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ... ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๗๓๙] เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เพราะนฌานปจจัย เพราะนมัคคปจจัย พึงแสดงใหพิสดาร
เหมือนอยาง นเหตุมูลกนัย.
เพราะนสัมปยุตตปจจัย พึงแสดงใหพิสดารเหมือนอยาง นอัญญมัญญมูลกนัย.
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นวิปปยุตตมูลกนัย
[๗๔๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๙
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๔๑] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
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มี ๙ วาระ. ในโนนัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๔๒] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๔๓] เพราะนวิปปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัยฯลฯ
นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี๓วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๔๔] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ฯลฯ นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอินทริปจจัย ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัยมี ๑ วาระ.
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โนอัตถิมูลกนัย
[๗๔๕] เพราะโนอัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี๙วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙วาระ ในนอนันตรปจจัย มึ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๙วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมัปยตตคปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙
วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๔๖] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ใน
นนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๔๗] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ...
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๗๔๘] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
นอุปนิสสยปจจัย ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ... ในนปจฉาชาตปจจัย
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มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี๒วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๔๙] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
นอาเสวนปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๕๐] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจ จัย ฯลฯ อุปนิสสยปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นวิปากปจจัย
นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย นวิปปยุตตปจจัย ในโนนัตถิปจจัย
มี ๒ วาระ... ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒
วาระ.
[๗๕๑] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจ จัย โนวิคตปจจัย ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
เพราะโนนัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ ฯลฯ ใน
โนนัตถิปจจัย ในโนวิคตปจจัย เชนเดียวกันกับ นเหตุปจจัย.
เพราะนวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๕ วาระ ฯลฯ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 638

เพราะโนอวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๙ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
เพราะโนอวิคตปจจัย เชนเดียวกับ เพราะโนอัตถิปจจัย.
ปญหาวารปจจัยนียคณนา จบ
ปจจนียนัย
วรรณนาเนื้อความแหงปจจยุทธาระ
บัดนี้ เปนปจจนียนัย. พึงทราบวินิจฉัย ในปจจนียนัย นั้น ดัง
ตอไปนี้:ปญหาทั้งหลายอัน ไดอยูโดยนัยเปนตนวา " อกุศลธรรมอาศัย
อกุศลธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย" ในปฏิจจวาระเปนตน ขยาย
ออกไปโดยยอ ดวยอํานาจปจจัย ทั้งหลายที่ไดอยู ฉันใด เพื่อแสดงปจจนียะ
โดยสังเขป โดยลักษณะเดียวกันอยางไมพิสดาร พระธรรมสังคาหกาจารย
ทั้งหลายจึงขยายปจจัยแหงกุศลเปนตน โดยอนุโลม โดยนัยเปนตนวา
กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ฉันนั้น. ก็ปจ จัยเหลานั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยอํานาจ
แหงปจจัยเปนหมวด ๆ ไมไดแสดงดวยอํานาจปจจัยแตละอยาง ๆ
บัณฑิตพึงแยกปจจัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยเปนหมวด แลว
พึงทราบในที่นั้น.
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จริงอยู ปจจัย ๒๔ เหลานี้แมทั้งหมด ยอมรวมลงในปจจัย ๘.
ในปจจัย ๘ เหลาไหน. คือ ในอารัมมณปจจัย สหชาตปจจัย อุปนิสสยปจจัย ปุเรชาตปจจัย ปจฉาชาตปจจัย กัมมปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย.
อยางไร ?
จริงอยู บรรดาปจจัย ๑๖ ที่เหลือ เวนปจจัย ๘ เหลานี้ ปจจัย ๖
เหลานี้ คือ เหตุปจจัย อัญญมัญญปจจัย วิปากปจจัย ฌานปจจัย
มรรคปจจัย และสัมปยุตตปจจัย เกิดพรอมกันโดยสวนเดียวยอมรวม
ลงในสหชาตปจจัย เพราะเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดพรอมกันนั่นเทียว.
สวนปจจัย ๕ เหลานี้ คือ อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย
อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย เกิดขึ้นแลวดับไป ยอม
รวมลงในอุปนิสสยปจจัย โดยลักษณะแหงอนันตรูปนิสสยปจจัย
เพราะเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดขึ้นในลําดับแหงตน.
นิสสยปจจัยมี ๒ อยาง โดยแจกเปนสหชาตนิสสยะ และปุเรชาตนิสสยะ ใน ๒ อยางนั้น สหชาตนิสสยปจจัย ยอมรวมลงในสหชาตปจจัย เพราะเปนที่อาศัยแหงธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกัน ปุเรชาตนิสสยปจจัย ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย.
แมอธิปติปจจัย ๒ อยาง คือ สหชาคตาธิปติปจจัย และอารัมมณาธิปติปจจัย. ใน ๒ อยางนั้น สหชาตาธิปติปจจัย ยอมรวมลงในสหชาตปจจัย เพราะเปนอธิปติปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกันนั่นเอง.I
อารัมมณาธิปติปจจัย เปนอารัมมณูปนิสสยะนั่นเอง เพราะฉะนั้น จึงรวม
ลงในอุปนิสสยปจจัย โดยลักษณะแหงอารัมมณูปนิสสยะ.
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วิปปยุตตปจจัยมี ๓ อยาง โดยจําแนกเปนสหชาตะ ปุเรชาตะ
และปจฉาชาตะ ใน ๓ อยางนั้น สหชาตวิปปยุตตปจจัย ยอมรวมลงใน
สหชาตปจจัย เพราะเปนวิปปยุตตปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่เกิดพรอมกัน
นั่นเอง. ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย เพราะธรรม
ที่เกิดขึ้นกอนเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดในภายหลัง. ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย ยอมรวมลงในปจฉาชาตปจจัย เพราะธรรมที่เกิดขึ้นในภายหลัง
เปนปจจัย ดวยอํานาจการค้ําจุนแกธรรมที่เกิดขึ้นกอน.
อัตถิปจจัย และ อวิคตปจจัยมีอยางละ ๖ ดวยอํานาจแหง
สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทรีย และดวย
อํานาจแหงอัตถิและอวิคตะ อีกอยางละ ๑ ปจจัย. บรรดาปจจัยเหลานั้น
สหชาตปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย ยอมรวมลงในสหชาตปจจัย เพราะ
ธรรมทั้งหลายที่เกิดพรอมกันเทานั้นเปนปจจัย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัย. ปุเรชาตปจจัย ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัย เพราะธรรม
ที่เกิดกอนเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดภายหลัง. ปจฉาชาตปจจัยทั้งหลาย ยอม
รวมลงในปจฉาชาตปจจัย เพราะธรรมที่เกิดภายหลังเปนปจจัย ดวย
อํานาจการค้ําจุนแกธรรมที่เกิดกอน. ธรรมทั้งหลายที่เปนอาหาร ยอมรวม
ลงในกวฬีการาหารปจจัย. ธรรมทั้งหลายที่เปนอินทรีย ยอมรวมลงในรูปชีวิตินทรียปจ จัยแล. ปจจัย ๑๖ เหลานี้ พึงทราบวายอมรวมลงในปจจัย
๘ เหลานี้ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ปจจัย ๘ แมเหลานี้ สงเคราะหเขาในอัญญมัญญปจจัยมีอยู.
จริงอยู อารัมมณปจจัยที่แสดงไวขางตน ๒ อยาง โดยแยกเปนอธิบดี
และไมใชอธิบดี. ใน ๒ อยางนั้น ปจจัยที่เปนอธิบดี ยอมรวมลงใน
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อุปนิสสยปจจัย โดยลักษณะแหงอารัมมณูปนิสสยะ. ที่ไมไดเปนอธิบดี
ยอมเปนอารัมมณปจจัยลวน.
แมกมั มปจจัยก็มี ๒ อยาง ดวยอํานาจแหงสหชาตกัมมปจจัย และ
นานักขณิกกัมมปจจัย ใน ๒ อยางนั้น สหชาตกัมมปจจัย ยอมรวมลงใน
สหชาตปจจัย เพราะเปนกัมมปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกันกับตน.
นานักขณิกกัมมปจจัยมี ๒ อยาง คือ ทีมีกําลัง และทุรพล. ใน ๒ อยาง
พลวกัมมปจจัย เปนปจจัยเปนที่อาศัยอยางแรงกลาแกวิบากธรรมทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น จึงรวมในลงในอุปนิสสยปจจัย. อนึ่ง พลวกัมมปจจัยยอม
เปนปจจัย แกรูปทั้งหลายดวย. สวนกัมมปจจัยที่หยอนกําลังยอมเปนปจจัย
แกอรูปทั้งหลายโดยนักขณิกกัมมปจจัยเทานั้น.
แมอาหารปจจัยก็มี ๒ อยาง โดยเปนรูปและอรูป. ใน ๒ อยาง
นั้น อรูปอาหารเปนปจจัยแกธรรมที่เกิดพรอมกันกับตนเทานั้น ฉะนั้น
จึงรวมลงในสหชาตปจจัย. รูปอาหารยอมไมเปนปจจัยแกธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดพรอมกัน เกิดกอนหรือเกิดภายหลัง. รูปอาหารที่เลยอุปาทขณะแลว
ถึงฐิติขณะของตน ยอมยังความเปนอาหารปจจัยใหสําเร็จ เพราะฉะนั้น
จึงจัดเปนอาหารปจจัยเทานั้น.
แมอนิ ทริยปจจัยก็มี ๒ อยาง โดยเปนรูปและอรูป. ใน ๒ อยาง
นั้น อินทริยปจจัยที่เปนอรูป ยอมใหสําเร็จความเปนอินทริยปจจัย แก
ธรรมทั้งหลายที่เกิดพรอมกับกับตน เพราะฉะนั้น จึงรวมลงในสหชาตปจจัย สวนรูปอินทริยปจจัย มี ๒ อยาง โดยจําแนกเปนภายในและ
ภายนอก ใน ๒ อยางนั้น อินทริยปจจัยภายในเกิดขึ้นกอน เปนอินทริยปจจัยแกจักขุวิญญาณเปนตน พรอมทั้งธรรมที่สัมปยุตอันเกิดขึ้นใน
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ภายหลัง เพราะฉะนั้น จึงรวมลงในปุเรชาตปจจัยเทานั้น. อินทริยปจจัย
ภายนอกไดแกรูปชีวิตินทรีย. รูปอินทรียนั้นแมจะเปนปจจัยแกธรรม
ทั้งหลายที่เกิดรวมกัน ก็ยอมเปนดวยอํานาจเพียงการตามเลี้ยงรักษา
เทานั้น ไมใชดวยอํานาจแหงการใหเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงจัดเปน
อินทริยปจจัยเทานั้น. ปจจัย ทั้ง ๘ เหลานั้น พึงทราบวา ยอมรวมเขาใน
กันและกัน ดวยประการฉะนี้ นี้เปนสังคหนัยดวยอํานาจเปนอัญญมัญญะ
แหงปจจัย ๑๖ ที่เหลือ และแหงปจจัย ๘ เหลานัน้ นั่นเอง ในปจจัย ๘
เพียงนี้.
บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบปจจัยทั้ง๒๔ ที่รวมลงในปจจัยหนึ่งๆ ของ
บรรดาปจจัย ๘ เหลานี้. บรรดาปจจัย ๒๓ เหลานัน้ .
อารัมมณปจจัย เทานั้น ยอมรวมลงในอารัมมณปจจัย อันเปน
ที่ ๑ แหงปจจัย ๘ เหลานัน้ กอน ปจจัยที่เหลือ ๒๓ ยอมรวมเขาไมได.
ปจจัย ๑๕ เหลานี้ คือ เหตุปจจัย สหชาตาธิปติปจจัย สหชาตปจจัย อัญญมัญญปจจัย สหชาตนิสสยปจจัย สหชาตกัมมปจจัย วิปากปจจัย สหชาตาหารปจจัย สหชาตินทริยปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
สัมปยุตตปจจัย สหชาตวิปปยุตตปจจัย สหชาตัตถิปจจัย สหชาตอวิคตปจจัย ยอมรวมลงในสหชาตปจจัยที่ ๒.
ปจจัย ๙ เหลานี้ คือ อารัมมณปจจัยที่เปนอธิบดี อธิปติปจจัย
อนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย อาเสวนปจจัย พลวกัมมปจจัย ที่เปนนานักขณิกะ นัตถิปจจัย วิคตปจจัย ยอมรวมลงใน
อุปนิสสยปจจัยที่ ๓.
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ปจจัย ๖ เหลานี้ คือ ปุเรชาตปจจัย ปุเรชาตนิสสยปจจัย ปุเรชาตินทริยปจจัย ปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย ปุเรชาตัตถิปจจย ปุเรชาตอวิคตปจจัย ยอมรวมลงในปุเรชาตปจจัยที่ ๔.
ปจจัย ๔ เหลานี้ คือ ปจฉาชาตปจจัย ปจฉาชาตวิปปยุตตปจจัย
ปจฉาชาตัตถิปจจัย ปจฉาชาตอวิคตปจจัย ยอมรวมลงในปจฉาชาตปจจัย
ที่ ๕.
นานักขณิกกัมมปจจัย ทานสงเคราะหแลว ใน กัมมปจจัยที่ ๖.
ปจจัย ๓ เหลานี้ คือ อาหารปจจัย อาหารัตถิปจจัย อาหารอวิคตปจจัย ทานสงเคราะหแลวดวยอํานาจกพฬีการาหารในอาหารปจจัย
ที่๗.
ปจจัย ๓ เหลานี้ คือ รูปชีวิตินทริยปจจัย อินทริยัตถิปจ จัย
อินทรียอวิคตปจจัย ยอมรวมลงในอินทริยปจจัยที่ ๘. ผูศึกษาครั้นทราบ
วาปจจัยเหลานั้น ๆ รวมลงแลวในปจจัยหนึ่ง ๆ บรรดาปจจัย ๘ เหลานี้
อยางนี้แลว พึงทราบวาปจจัยเหลาใดถึงการรวมลงในปจจัยใด ปจจัย
เหลานั้นทานถือเอาแลวดวยจํานวนแหงปจจัยที่รวมลงนั้น.
ปญหา ๑๕ ขอเหลานั้นวา "กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมโดย
อารัมมณปจจัย" ดังนี้เปนตน ในปจจนียนัยนี้ ในปญหา ๔๙ ขอ
อันทานยกขึ้นวิสัชนาแลว ดวยอํานาจแหงปจจัย ๘ เหลานี้ ซึง่ เปนที่รวม
แหงปจจัยทั้งหมด ดวยประการฉะนี้. บรรดาปญหาเหลานั้น ปญหา ๔
ขอ มีกศุ ลเปนตนวา กุศลเปนปจจัยแกกุศล กุศลเปนปจจัยแกอกุศล
กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ กุศลเปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ. ปญหา ๔
ขอที่มีอกุศลเปนตนก็เหมือนกัน. สวนปญหา ๓ ขอ มีอัพยากตะเปนตน
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คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ
อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล
อัพยากตะเปนปจจัยเกอกุศล. ปญหา ๔ ขอ มีปจจยุบบัน ๑ มีมูล ๒
คือ กุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล กุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแก
อัพยากตะ อกุศลและอัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล อกุศลและอัพยากตะ
เปนปจจัยแกอัพยากตะ. บรรดาปญหาเหลานั้น. ปจจัยเหลาใดพึงไดใน
ปญหาที่ ๑ ทานรวบรวมปจจัยเหลานั้นทั้งหมดแลวกลาววาปจจัย ๓. ใน
ปญหาที่ ๒ มีปจจัย ๒. ในปญหาที่ ๓ มีปจจัย ๕. ในปญหาที่ ๔ มี
ปจจัย ๑ เทานั้น. ในปญหาที่ ๕ มีปจจัย ๓. ในปญหาที่ ๖ มีปจ จัย ๒.
ในปญหาที่ ๗ มีปจจัย ๕. ในปญหาที่ ๘ มีปจจัย ๑ เทานั้น. ในปญหา
ที่ ๙ มีปจจัย ๗. ในปญหาที่ ๑๐ มีปจจัย ๓. ในปญหาที่ ๑๑ มีปจจัย ๓.
ที่ ๑๒ มีปจจัย ๒. ที่ ๑๓ มีปจจัย๔. ที่ ๑๔ มีปจจัย ๒. แมในปญหา
ที่ ๑๕ ก็มีปจ จัย ๔ เหมือนกัน ปจจัยเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจาไมตรัส
วา สหชาตปจฺจเยน แตตรัสวา สหชาต ปจฺฉาชาต ขาพเจาจักพรรณนา
เหตุในการตรัสอยางนั้นขางหนา.
ก็เมื่อวาโดยยอในอธิการนี้ มีการกําหนดปจจัย ๖ หมวดเทานั้น
คือ ปจจัย ๑-๒-๓-๔-๕ และ ๗. จริงอยู บรรดาปจจัยปจจนียะทั้ง
๒๔ ขอ มีอาทิวา การกําหนดปญหาดวยอํานาจการกําหนดอยางสูงสูด
ในปจจัยนียะแหงปญหาวาระ และการกําหนดปจจัยที่ทานรวบรวมปจจัย
นั้น ๆ แสดงไวนี้ มีนเหตุปจจัยเปนตน ปจจัยแหงปญหาวาระตอจากนี้
ไปยอมไมไดแมในปจจนียะหนึ่ง แตยอมไดในหนหลัง เพราะฉะนั้น
ปจจัย ๑ เทานั้นมาแลวอยางนี้วา กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลและ
อัพยากตะ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. ในปญหาเหลาใด เมื่อปจจัย
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นั้นถูกปฏิเสธไปแลว ปญหาเหลานั้นยอมลดไป. ก็ปจจัยทั้ง๒ มาแลวใน
ปญหาใดอยางนี้วา กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรม ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย และดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย บรรดาปจจัย
เหลานั้นเมื่อปจจัยขอ ๑ แมถูกปฏิเสธแลวอยางนี้วา นารัมมณปจจยา
ปญหานั้นยอมไดดวยอํานาจแหงปจจัยนอกนี้ แตเมื่อปจจัยทั้ง๒ นั้นถูก
ปฏิเสธแลว วาระนั้นจึงขาดไป ปจจัยทั้งหลายในหมวด ๓-๔-๕และ๗
ยอมไดในปญหาเหลาใด ปญหาเหลานั้นยอมได ดวยอํานาจแหงปจจัย
ทั้งหลายที่เหลือ เวนปจจัยที่ทานปฏิเสธแลว ก็เมือ่ ปจจัยทั้งหมดถูกปฏิเสธ
ไปวาระทั้งหมดยอมขาดไป ดังนี้แล นี้เปนลักษณะในขอนี้ บัณฑิตพึง
ทราบประเภทแหงปจจัยทั้งหลายที่ทานยอกลาวไวในปญหานั้นๆ ตั้งแตตน
และการลดหรือไมลดปญหานั้น ๆ ในปจจัยนั้นๆดวยลักษณะนี้.
ตอไปนี้เปนความพิสดารในเรื่องนั้น ในปญหาที่ ๑ กอน ปจจัย
๑๙ ทานแสดงไวแลวดวยปจจัย ๓. อยางไร ? จริงอยู กุศลยอมไมเปน
ปจจัยแกกุศลดวยปุเรชาตปจฉาชาตะและวิปากะ และวิปปยุตตปจจัย แต
ยอมเปนดวยปจจัย ๒๐ ที่เหลือ. บรรดาปจจัยเหลานั้น อารัมมณปจจัย
มี ๑ เทานั้น. สวนปจจัย ๕ ดวยอํานาจเปนที่รวมแหงปจจัยทั้งหมด
ทานกลาววายอมถือการสงเคราะหลงในสหชาตปจจัย. เมื่อเหตุปจจัยถูก
ปฏิเสธไป ปจจัยเหลานั้นยอมมี ๑๔. ก็คําวา กุศลเปนปจจัย แกกุศลดวย
สหชาตปจจัย พระองคตรัสหมายถึงปจจัย ๑๒ ที่เหลือ โดยนําปจจัย ๒
ออกไป เพราะกุศลเปนปจจัยแกกุศล โดยวิปากปจจัย (และ) วิปปยุตตปจจัยไมได. ทานกลาววา ปจจัย ๙ ยอมรวมลงแมในอุปนิสสยปจจัย
ดวยอํานาจปจจัยที่รวมลงในปจจัยทั้งปวง.
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บรรดาปจจัยเหลานั้น อารัมมณปจจัยที่เปนอธิบดี และอธิปติปจจัยที่เปนอารมณ ผนวกเขากับอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจเปน
อารัมมณูปนิสสยะ. ฝายกุศลยอมไมเปนนานักขณิกกัมมปจจัยแกกุศล
เพราะฉะนั้น ทานจึงนําออกเสีย แลวกลาววา อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย
เพราะหมายเอาปจจัย ๖ ที่เหลือ.
ปจจัย ๑๙ พึงทราบวาทานแสดงแลวดวยปจจัย ๓ ในปญหา
ที่ ๑ (กุ-กุ) ดวยประการฉะนี้.
บรรดาปจจัยเหลานั้น ในนเหตุปจจนียะนี้ กุศลธรรมยอมเปน
ปจจัยแกกุศลธรรม ดวยนเหตุปจจัย เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงยกบาลีขึ้น
แสดง โดยนัยที่ทานกลาวไวในอารัมมณปจจัยเปนตน มีอาทิอยางนี้วา
บุคคลใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถแลว ยอมพิจารณากุศลนั้น
ยอมพิจารณาถึงกุศลทั้งหลายที่ประพฤติในกาลกอน ก็เมือ่ อารัมมณปจจัยถูกปฏิเสธแลว บัณฑิตนําความพิสดารแหงอารัมมณปจจัยนั้นออก
เพิ่มความพิสดารแหงเหตุปจจัย แลวพึงแสดงบาลีนั้นนั่นแล แมในการ
ปฏิเสธปจจัยที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน ก็เมื่อปจจัยใด ๆ ถูกปฏิเสธออก
วาระเหลาใดลดไป ขาพเจาจักพรรณนาวาระเหลานั้นขางหนา.
ก็ในปญหาที่ ๒ (กุ-อกุ) ทานแสดงปจจัย ๓ ดวยปจจัย ๒.
อยางไร ? คือ กุศลยอมไมเปนปจจัยแกอกุศล ดวยอํานาจของอนันตระ
เปนตน. เพราะฉะนั้น ทานจึงนาเอาอนันตรปจจัยเปนตน เหลานั้นออก
แลวตรัสวา "อุปนิสฺสยปจฺจเยน ปจฺจโย" โดยหมายเอา อารัมมณาธิปติ และปกตูปนิสสยปจจัย อันทานสงเคราะหแลวดวยอารัมมณูปนิสสยปจจัย. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ปจจัยทั้งหลาย ๓ เหลานี้
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยปจจัย ๒ ในปญหาที่ ๒ คือ
อารัมมณปจจัยลวน ๆ กับอธิปติปจจัย และอุปนิสสยปจจัย ดวยอํานาจ
อารัมมณาธิปติ.
ก็ในปญหาที่ ๓ (กุ-อัพ) ปจจัย ๑๘ ปจจัย ทานแสดงแลวดวย
ปจจัย ๕. อยางไร ? คือ กุศลยอมไมเปนปจจัยแกอพั ยากตะ ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญะ ปุเรชาตะ อาเสวน วิปากะ และสัหปยุตตปจจัย. ยอมเปน
ดวยอํานาจของปจจัย ๙ ที่เหลือ. บรรดาปจจัยเหลานั้น อารัมมณปจจัย
มี ๑. ก็เพราะกุศลยอมไมเปนปจจัยแกอัพยากตะ ดวยอํานาจอัญญมัญญะ
วิปากะ และสัมปยุตตปจจัย. เหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก กัมมปจจัยทานถือ
เอาอีกแผนกหนึ่ง เพราะฉะนั้น ทานจึงนําปจจัย ๕ เหลานี้ออก แลวแสดง
ปจจัย ๑๐ ดวยสหชาตปจจัย. บรรดาปจจัย ๖ ที่ทานกลาวไวในหนหลัง
โดยอุปนิสสยปจจัย เวนอาเสวนปจจัย ปจจัยที่เหลือมี๕ ปจฉาชาตปจจัย มี ๑ เทานั้น. อนึ่ง กัมมปจจัย มี ๒ อยาง ดวยอํานาจสหชาตกัมมปจจัย และนานากขณิกกัมมปจจัย ผูศึกษาพึงทราบวาปจจัย ๑๘ เหลานี้
ทานแสดงดวยปจจัย ๕ ในปญหาที่ ๓ อยางนี้ ดวยประการฉะนั้น.
ปจจัย ๘ เหลานี้ อันพระพุทธองคทรงแสดงแลวดวยปจจัย ๕ ใน
ปญหาที่ ๓อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ปจจัย ๑๐ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๑ เทานั้น ในปญหาที่ ๔
(กุ-ก อัพ). อยางไร. จริงอยู กุศลยอมไมเปนปจจัยแกกุลาพยากตะ
ดวยอํานาจของอัญญมัญญะ วิปากะ สัมปยูตตะ และวิปปยุตตปจจัย ใน
บรรดาปจจัย ๑๕ ที่ทานกลาวไวแลวในสหชาตปจจัย เหตุปจจัยถูกปฏิเสธ
ออกแลว ผูศึกษาชักปจจัย ๕ เหลานี้ออก แลวพึงทราบวาปจจัย ๑๐ ที่
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เหลือทานแสดงแลวดวยปจจัย ๑ ในปญหาที่ ๔ นี้ ก็ปจจัยเหลานั้นทาน
แสดงแลวดวยปจจัยเหลานั้นๆ. ในปญหา ๔ ขอ มีกุศลเปนตนเหลานี้
ฉันใด ผูศึกษาพึงทราบวาปจจัยเหลานั้น ๆ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดง
แลว ดวยปจจัยเหลานั้น ๆ ในปญหา ๔ ขอ แมมีอกุศลเปนตน ฉันนั้น
(ปญหา ๔ คือ อกุ-อกุ, อกุ-กุ, อกุ-อัพ, อกุ-อกุ อัพ).
ปจจัย ๒๓ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๗ ในปญหาที่ ๑ แหงปญหา
๓ ขอ มีอัพยากตะเปนตน อื่นจากนั้น (คือ อัพ -อัพ, อัพ-กุ, อัพ-อกุ)
อยางไร. คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ แมดวยปจจัย๒๔. ก็เมื่อ
เหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก ยอมมีปจจัย ๒๓. บรรดาปจจัยเหลานั้น
อารัมมณปจจัยมี ๑ เทานั้น ก็เพราะอาหารปจจัย และอินทริยปจจัยทาน
ถือเอาอีกแผนกหนึ่ง เพื่อสงเคราะหธรรมที่ไมเกิดรวมกันไวในอธิการนี้
ดวย เพราะฉะนั้น ทานจึงนําปจจัย ๓ เหลานั้นออก แลวแสดงปจจัย ๑๒
โสหชาตปจจัย. ปจจัยที่ทานกลาวไวในหนหลังโดยอุปนิสสยปจจัยมี ๖.
ปุเรชาตปจจัยมี ๑ เทานั้น. ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัยก็เหมือน
กัน. บัณฑิตพึงทราบวาปจจัย ๒๓ เหลานี้ ทานแสดงไวแลวดวยปจจัย ๗
ในอธิการนี้ ดวยประการฉะนี้.
ปจจัย ๑๒ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๓ แมในปญหาที่ ๒ อยางไร
คือ อารัมมณปจจัยมี ๑. ปจจัย ๖ คือ อารัมมณาธิปติ อนันตระ สมนันตระ นัตถิ วิคตะ และอุปนิสสยปจจัย ทานแสดงแลวดวยอํานาจแหง
อารัมมณูปนิสสยะ โดยอุปนิสสยปจจัย. ปุเรชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย ทานแสดงแลวดวยปุเรชาตปจจัย. บัณฑิตพึงทราบ
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วาปจจัย ๒ เหลานี้ ทานแสดงแลวดวยปจจัย ๓ ในปญหาที่ ๒ นี้ (อัพกุ) ดวยประการฉะนี้ แมในปญหาที่๓ (คือ อัพ-อกุ) ก็นัยนี.้
ในปญหาที่ ๑แหงปญหา ๔ ขอ ที่มมี ูล ๒ (คือ กุ, อัพ-กุ.
กุ. อัพ-อัพ. อก, อัพ-อกุ. อกุ, อัพ-อัพ.) ตอจากนั้นพระองคไมตรัสวา
สหชาตปจฺจเยน ปุเรชาตปจฺจเยน แลวแสดงปจจัย ๓ ดวยอํานาจนิสสยะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย ดวยปจจัย ๒ ที่พระองคตรัสวา สหชาต ปุเรชาต.
จริงอยู กุศลขันธทั้งหลายเมื่อใหสําเร็จความเปนปจจัยแกกุศล พรอมกับ
วัตถุรูป เปนสหชาตะแมก็จริง ถึงอยางนั้นก็ไมเปนสหชาตปจจัย เพราะ
เหตุไร? เพราะเจือดวยวัตถุรูป. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สหชาต
ดวยอํานาจแหง นิสสยะ อัตถิ และอวิคตะ อันเปนสหชาตะเหลานี้.
แมในวัตถุรปู ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู แมวัตถุรูปนั้นจะเกิดกอนก็จริง
แตหาเปนปุเรชาตปจจัยไม เพราะรวมกับขันธ คําวา ปุเรชาต ตรัสแลว
ดวยอํานาจแหงนิสสยปจจัยเปนตน ที่เกิดกอนอยางเดียว.
ปจจัย ๔ ดวยอํานาจสหชาตะ นิสสยะ อัตถิ และอวิคตะ พระองค
ทรงแสดงแลวดวยปจจัย ๔ ที่ทานกลาววา สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร
อินฺทฺริย ในปญหาที่ ๒. จริงอยู ในวาระนี้ยอมไดสหชาตปจจัยดวย
ไมไดปจฉาชาตปจจัยเปนตน ก็คํานั้นทานกลาวดวยอํานาจแหงปจฉาชาตะ
และอัตถิ และอวิคตะ กลาวคือ อาหารและอินทรีย เพราะวากุศลขันธ
ทั้งหลาย อัพยากตะและมหาภูตรูปเปนปจจัยแกอุปาทายรูป โดยสวน ๔
คือ สหชาตปจจัย นิสสยปจจัย อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย. ก็กุศลที่เกิดใน
ภายหลังเปนปจจัยแกอุปาทายรูปเหลานั้นนั่นหละ กับภูตรูปเหลานั้น
เหมือนกัน ดวยอํานาจอัตถิและอวิคตปจจัย. แม กพฬีการาหาร กับกุศล
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ที่เกิดภายหลัง ก็เปนปจจัยแกกายที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิและอวิคตปจจัย. แม รูปชีวิตินทรีย กับกุศลที่เกิดภายหลังก็เปนปจจัยแกกัมมชรูป
ดวยอํานาจของอัตถิและอวิคตปจจัยนั่นเอง. คํานี้วา สหชาต ปจฺฉาชต
อาหาร อินฺทรฺ ิย พระองคตรัสหมายถึงความเปนปจจัยโดยสวน ๔ นี.้
ก็ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัยยอมไมไดในอธิการนี้.
แมใน ปญหา ๒ ขอ ที่รวมกับอกุศล ขางหนาก็นัยนี้เหมือนกัน.
บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงปจจัยทั้งหลาย ทีท่ านยอกลาวไวในปญหา
เหลานั้น ๆ โนอธิการนี้ดวยประการฉะนี้ ฝายขาพเจาจักทําใหแจง ซึ่ง
ความลดและความไมลดแหงปญหาเหลานั้นๆ ในปจจัยนั้น ๆ ขางหนา
แล.
วรรณนาความแหงปจจยุทธาระ จบ
วรรณนาความแหงกุสลติกปฏฐาน
ปจจนียนัย
วาระ ๑๕ เหลานี้วา กุสโล ธมฺโม กุสลสฺส ธมฺมสฺส เปนตน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว ดวยสามารถอนุโลม. เพราะแมใน
ปจจนียะ ก็วาระเหลานี้แหละ ไมมีเกินไปกวานี้ มีแตต่ํากวานี้ ฉะนั้น
บัดนี้ เพื่อจะแสดงวาระที่จะมีไดในปจจนียะแหงวาระใด ๆ ตั้งแตตน ดวย
อํานาจแหงจํานวน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําวา นเหตุยา ปณฺณรส
เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นเหตุยา คือ วาระ ๑๕ ที่ไดดวย
สามารถแหงปจจัยทั้งหลายตามที่แสดงไว แมทั้งหมด. ใน นอารัมมณะ
เหตุปจจัยยอมผนวกเขาในสหชาตปจจัย. ในวาระนั้น ๆ อารัมมณปจจัย
ลวน ๆ ยอมขาดไป. วาระเหลานั้นยอมไดวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัย
ที่เหลือ. แมในปจจัยที่เหลือก็เหมือนกับนอารัมมณปจจัย. เหตุปจจัยยอม
ไดในสหชาตปจจัย. ก็ปจจัยทั้งหลายที่ตั้งอยูดวยปจจนียะอยางนี้ คือ
นอุปนิสฺสเย นอนนฺตเร (ปจจัยนั้นๆ) ยอมขาดไปในวาระนั้น ๆ. วาระ
เหลานั้น ๆ ยอมไดรับวิสัชนาดวยอํานาจปจจัยที่เหลือ. สวนในนสหชาตปจจัย ๔ วาระเหลานั้นยอมขาดไป คือ กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลและ
อัพยากตะ อกุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลและอัพยากตะ, กุศลและ
อัพยากตธรรมเปนปจจัยแกกุศล. อกุศลและอัพยากตธรรมเปนปจจัยแก
อกุศล (กุ-กุ. อัพ,อกุ-อกุ.อัพ,กุ.อัพ-กุ, อกุ. อัพ-อกุ.) จริงอยู ทาน
กลาวปจจัยสังคหะหมวด ๑ ดวยอํานาจแหงปจจัย ๑๑ วา สหชาตปจฺจเยน ปจิจโย ในวาระ ๒ ขอตน แหงวาระ ๔ เหลานี้ เมื่อปจจัยสังคหะ
นั้นถูกปฏิเสธไป วาระเหลานั้นยอมไมไดรับวิสัชนาโดยอาการอื่น. คําวา
สหชาต ปุเรชาต ทานกลาวหมายเอานิสสยะ อัตถิ และอวิคตปจจัยใน
วาระ ๒ ขางทาย เมื่อสหชาตปจจัยถูกปฏิเสธไป วาระเหลานั้นยอมไมได
วิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ มีเหตุปจจัยเปนตน และไมได
ปุเรชาตปจจัย นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัยดวย เพราะฉะนั้น วาระทั้ง ๔
เหลานี้จึงขาดไป. คําวา เอกาทส (๑๑ วาระ) ทานกลาวไวดวยอํานาจ
แหงวาระที่เหลือ.
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ในขอนั้นพึงมีคําถามวา เมื่อเหตุปจจัยถูกปฏิเสธออก วาระเหลานั้น
จึงมีดวย อํานาจแหงอธิปติปจจัยเปนตนที่เหลือ เพราะเหตุไร เมื่อสหชาตปจจัยถูกปฏิเสธออก วาระจึงไมมีดวยอํานาจแหงเหตุปจจัยเปนตน ที่เหลือ
บาง แกวา เพราะไมมีธรรมจะมาอางอิง (นิปปเทส) จริงอยู เหตุปจจัย
เปนตน ชื่อวายังมีธรรม (เหลือไว) อางอิง (สัปปเทส) เพราะยังมี
สหชาตปจจัยอยูอีกสวนหนึ่ง (หรือเพราะเปนสวนหนึ่งแหงสหชาตปจจัย).
เพราะฉะนั้น เมื่อเหตุปจจัยเปนตนเหลานั้นถูกปฏิเสธออกแลว วาระ
เหลานั้นยอมไดรับวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัยอื่น แตสหชาตปจจัยไมมี
ธรรม (เหลือไว) อางอิง ยอมรวมเอาเหตุปจจัยเปนตนทั้งหมดเขามาดวย
เมื่อสหชาตปจจัยนั้นถูกปฏิเสธไป เหตุปจจัยเปนตน เหลานั้นแมทั้งหมด
จึงเปนอันถูกปฏิเสธไปดวย. เพราะวาขึ้นชื่อวาเหตุปจจัย เปนตน ที่จะไม
เกิดพรอมกันยอมไมมี. เพราะสหชาตปจจัยไมมีธรรมอางอิง เมื่อสหชาตปจจัยนั้นถูกปฏิเสธออก วาระทั้ง ๒ เหลานั้นจึงมีไมไดดวยประการฉะนี้.
ก็ในวาระที่ทานวิสัชนาแลววา สหชาต ปุเรชาต ถึงสหชาตปจจัยเทานั้น
จะไมมีจริง แตเพราะในอธิการนี้ อรูปขันธเกิดรวมกันเทานั้นเปนปจจัย
ดวยอํานาจนิสสยะ อัตถิ และอวิคตะ ก็เมื่อสหชาตปจจัยถูกปฏิเสธแลว
นิสสยะ อัตถิ และอวิคตปจจัย ที่เกิดรวมกันโดยสวนเดียวโดยแนนอน ก็
เปนอันถูกปฏิเสธไปดวย เพราะฉะนั้น วาระแมเหลานั้นจึงมีไมได เพราะ
สหชาตปจจัยนั้นถูกปฏิเสธไปแล. วาระ ๔ เหลานั้นในอธิการนี้ จึงขาดไป
โดยประการทั้งปวง ดวยประการฉะนี้. คําวา เอกาทส ทานกลาวดวย
อํานาจวาระที่เหลือเทานั้น.
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แมใน นอัญญมัญญะ นนิสสยะ และนสัมปยุตตปจจัย วาระ ๔
เหลานั้นเองขาดไป ถามวา เพราะเหตุไร แกวา เพราะมีคติเหมือน
สหชาตปจจัย. เหมือนอยางวา สหชาตปจจัยที่เปนอรูปธรรมยอมรวม
อรูปขันธ ๔ ไวโดยไมเหลือ ฉันใด แมอัญญมัญญะ นิสสยะ และสัมปยุตตปจจัย ก็ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น พึงทราบวา เมื่อปจจัยเหลานี้ ถูกปฏิเสธ
ออกแลว วาระเหลานั้นจึงมีไมได เพราะปจจัยเหลานี้มีคติเชนเดียวกับ
สหชาตปจจัย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นอฺมฺเ
เอกาทส นนิสฺสเย เอกาทส นสมฺปยุตฺเต เอกาทส.
ในขอนั้น พึงมี คําถาม วา ปจจัยเหลานี้ มีคติเหมือนสหชาตปจจัย
เพราะเปนที่รวมแหงขันธ ๔ อันตางโดยกุศลเปนตน โดยไมแปลกกัน
ก็จริง แตกุศลก็หาเปนปจจัยโดยประการอื่นเวน สหชาตปจจัย แกกุสลาพยากตะไม เพราะฉะนั้น เมื่อกุศลนั้นถูกปฏิเสธออก วาระนั้นก็ขาดไป
(เปนธรรมดา) แตกุศลยอมไมเปนอัญญมัญญปจจัยแกกุสลาพยากตะ เมื่อ
กุศลนั้นถูกปฏิเสธไป ทําไมวาระนั้นจึงตองขาดไปดวย แกวา เพราะมี
ความเปนไปดวยอํานาจแหงธรรมที่อิงอาศัยกันและกัน เหมือนอยางวา
กุสลาพยากตะไมเปนสหชาตปจจัยแกกุศล แตวาระนั้นก็ขาดไปในเมื่อยก
กุศลนั้นออก เพราะมีความเปนไปโดยนิสสยปจจัยเปนตน ดวยอํานาจ
แหงธรรมที่เกิดรวมกัน ฉันใด แมในอธิการนี้เมื่อยกกุศลนั้นออก วาระ
แมนั้นยอมขาดไป เพราะมีความเปนไปโดยเปนสหชาตะเปนตน ดวย
อํานาจแหงธรรมที่เปนอัญญมัญญปจจัย ฉันนั้น.
ก็บทวา นอฺมฺปจฺจเยน ปจฺจโย มีเนื้อความดังนี้ ธรรม
เหลาใดถึงการนับวาเปนอัญญมัญญปจจัย การเปนปจจัยดวยธรรมเหลานั้น
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ยอมไมมี แตกุศลเมื่อเปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ ดวยอํานาจสหชาตปจจัย
เปนตน ยอมไมเปนดวยธรรม คืออัญญมัญญปจจัยเทานั้น เพราะฉะนั้น
เมื่อกุศลนั้นถูกปฏิเสธออกวาระนั้นจึงขาดไป ก็วาระนั้นยอมขาดไป ฉันใด
วาระ ๓ แมที่เหลือก็ยอมขาดไป ฉันนั้น วาระ ๔ แมเหลานั้นยอมขาดไป
ดวยประการฉะนั้น.
แมในคําวา นนิสฺสเย เอกาทส นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ เพราะปจจัย
ธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกันโดยสวนเดียว เปนทีอ่ าศัยแหงวาระเหลานั้น
ฉะนั้น เมื่อธรรมเปนที่อาศัย ถูกปฏิเสธออก วาระเหลานั้นจึงขาดไป
ดวย.
สองบทวา ปุเรชาเต เตรส (นปุเรชาตปจจัย มี ๑๓วาระ) ความ
วา มีวาระ ๑๓ เพราะนําเอาวาระ ๒ ที่มีมูล ๒ ที่มีวิสัชนาอัน ทานกลาว
ไววา สหชาต ปุเรชาต ออกเสีย เหมือนอยางวา เมื่อยกสหชาตปจจัย
ออก วาระเหลานั้นยอมไมไดวิสัชนา ดวยอํานาจแหงนิสสยะ อัตถิ และ
อวิคตปจจัย เฉพาะที่เปนปุเรชาตเทานั้น ฉันใด แมเมื่อปุเรชาตปจจัย
ถูกยกออกเสียแลว วาระเหลานั้นยอมไมไดวิสัชนาดวยอํานาจนิสสยะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย เฉพาะที่เปนสหชาตะเทานั้น ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
ผูศึกษาพึงทราบวามีวาระ ๑๓ เพราะนําออกเสียซึ่งวาระเหลานั้น.
ในคําวา นปจฺฉาเต ปณฺณรส นี้ ยอมไดปญหาทั้งหลายเหลานั้น
แมดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ เวนปจฉาชาตปจจัยในอาคตสถาน
(ที่มา) วา ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย หรือวา สหชาต ปุเรชาต
อาหาร อินฺทริย ดังนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว ๑๕
วาระเทานั้น.
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ในคําวา นกมฺเม เปนตน มีวนิ ิจฉัยวา เพราะแมกัมมปจจัย วิปากปจจัย อาหารปจจัย อินทริยปจจัย ฌานปจจัย และมัคคปจจัย ก็เปนสวน
หนึ่งแหงขันธ ๔ อันตางโดยกุศลเปนตน ฉะนั้น ยกเวน ธรรมเหลานั้นเสีย
ธรรมที่เกิดรวมจึงจัดเปนปจจัยไดดวยอํานาจแหงธรรมที่เหลือ เพราะฉะนั้น การวิสัชนาปญหาจึงไมลดไปแมเพียงขอเดียว.
คําวา นสมฺปยุตฺเต เอกาทส ความวา เพราะธรรมที่สัมปยุตกัน
เปนปจจัยกัน ดวยอํานาจสหชาตะเปนตน ในวาระ ๔ เหลานั้น ฉะนั้น
พึงทราบวาวาระเหลานั้นเทานั้นขาดไป เพราะปฏิเสธสัมปยุตตปจจัย.
คําวา นวิปฺปยุตฺเต นว ความวา วาระ ๖ เหลานั้น คือ วาระ ๔
อันมีอวสานบทบทเดียว ซึ่งเกิดแตธรรมที่มีมลู ๒ และ ๒ วาระอันมี
อวสานบท ซึ่งเกิดแตธรรมที่มีมูล ๑ และมูล ๒ ประกอบแลวดวยปจจัยธรรมที่วิปปยุตกันโดยสวนเดียว. วาระเหลานั้นยอมเปนปจจัยดวยอํานาจ
สหชาตะเปนตน เมื่อวิปปยุตตปจจัยถูกปฏิเสธออกไป วาระเหลานั้น
ทั้งหมดยอมขาดไปดวย เพราะฉะนั้น จึงได ๙ วาระเทานั้น ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นวิปฺปยุตฺเต นว.
แมใน โนนัตถิ และ โนอวิคตปจจัย ผูศกึ ษาพึงทราบวาระ ๙
เหลานั้นเอง จริงอยู วาระเหลานั้น ประกอบดวยธรรม คือ อัตถิปจจัย
และอวิคตปจจัยแนนอน เพราะฉะนั้น วาระเหลานั้นจึงขาดไป เพราะ
การปฏิเสธอัตถิ และอวิคตปจจัยเหลานั้น วาระแมเหลาใดที่ไดอยู ผูศึกษา
พึงแตงวิสัชนาในวาระเหลานั้น ดวยอํานาจอารัมมณปจจัย หรืออนันตรปจจัยเปนตน ผูศึกษาพึงแตงวิสัชนาดวยอํานาจแหงปจจัย ๕ อันตางดวย
อํานาจของสหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ และอินทริยปจจัย
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หรือดวยอํานาจแหงธรรมที่วิปปยุตกัน ซึ่งยังมีอยูและยังไมปราศจากไป
ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวาระที่ไดใน ปจจนียนัย ดวย
การนับอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงการนับปจจัย ดวยอํานาจแหง
ปจจัยที่มีมูล ๒ เปนตน จึงทรงเพิ่มคําวา นเหตุปจฺจยา นารมฺมเณ
ปณฺณรส เปนตน พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้นตอไป.
ใน นเหตุมูลกทุกะ เปนปจจัยที่นับไดมากกวา ครั้นประกอบกับ
ปจจัยที่นับไดนอยกวายอมเปนปจจัยที่นับไดนอยกวาไปดวย. ใน ติมูลกนัย
วาระ ๒ คือ กุศลเปนปจจัยแกอกุศล อกุศลเปนปจจัยแกกุศล (กุ-อกุ,
อกุ-กุ) ในคําวา นอุปนิสฺสเย เตรส ยอมขาดไป. เพราะเหตุไร ?
เพราะ นอุปนิสสยปจจัย ทานเชื่อมไวกับ นอารัมมณปจจัย. จริงอยู
วาระเหลานี้เปนไปดวยอํานาจอารัมมณปจจัย และอุปนิสสยปจจัย. และ
ปจจัยทั้ง ๒ นั้น อันทานยกเสียแลว (ปฏิเสธ) วาระนั้นเปนอันทานถือ
เอาแลวดวยจํานวนแหงอารัมมณาธิปติ และอารัมมณูปนิสสยปจจัย
เทานั้น.
สองบทวา นอุปนิสฺสเย เตรส แมใน ฉมูลกนัย ก็คือวาระ ๑๓
เหลานั้นนั่นแหละ.
พึงทราบวินิจฉัยใน สัตตมูลกนัย ตอไป. สองบทวา นอุปนิสฺสเย
สตฺต ไดแก วาระ ๘ คือ วาระ ๔ อัน เปนไปอยูดวยอํานาจแหงอนันตรูปนิสสยปจจัย และปกตูปนิสสยปจจัยเหลานั้น คือ ๑. กุศลเปนปจจัยแก
กุศล (กุ-กุ)๒. กุศลเปนปจจัยแกอกุศล (กุ-อกุ) ๓. อกุศลเปนปจจัย
แกอกุศล (อกุ-อกุ) ๘. อกุศลเปนปจจัยแกกุศล (อกุ-กุ) และกับ
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วาระ ๔ ที่ขาดไปในอธิการนั้น เพราะเนื่องกับ นสหชาตปจจัย ยอม
ขาดไป เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สตฺต คือ ๗ วาระ
ดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ.
สองบทวา นปุเรชาเต เอกาทส คือ มีวาระ ๑๑ เพราะเนื่องกัน
นสหชาตปจจัย.
สองบทวา นปจฺฉาชาเต นว ความวา จริงอยู ในวาระ ๑๑ เหลานี้
เพราะนําเอาวาระ ๓ซึ่งมีมูล ๒ และมีอัพยากตะเปนอวสานบท มีวิสัชนา
อันไดแลววา สหชาต ปจฺฉาชาต อาหาร อินฺทฺรยิ  ออกเสีย แมเมื่อมี
การปฏิเสธสหชาตปจจัย วาระเหลานั้นก็ยังไมขาดไป ดวยอํานาจปจฉาชาดปจจัย แตเมื่อมีการปฏิเสธปจฉาชาตปจจัยกับสหชาตปจจัย วาระ
เหลานี้ยอมขาดไป เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นว คือ
๙ วาระ ดวยอํานาจแหงปจจัยที่เหลือ.
สองบทวา นนิสฺสเย เอการส ใน อัฏฐมูลนัย คําอธิบายทั้งหมด
เหมือนกับที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.
พึงทราบวินิจฉัยใน นวมูลกนัย ตอไป. สองบทวา นอุปนิสฺสเย
ปฺจ ความวา มี ๕ วาระ คือ วาระ ๓ หมวด ๓ แหงกุศล เปนตน อัน
มีอัพยากตะเปนที่สุด และวาระ ๒ อันมีมูล ๒ มีอัพยากตะเปนอวสานบท
พึงทราบวิสัชนาในวาระ ๕ เหลานั้น ดวยอํานาจแหงธรรม คือ นานากขณิกกัมมปจจัย กพฬีการาหาร รูปชีวิตินทรีย และปจฉาชาตปจจัย.
วาระเหลานั้นเอง ยอมมีแมในคําเปนตนวา นปุเรชาเต ปฺจ. ใน
ทสมูลกนัย สองบทวา นปจฺฉาชาเต ตีณิ คือ วาระที่เหลือ นอกจาก
วาระ ๒ อันมีมูล ๒ มีอพั ยากตะเปนอวสานบท อันไดอยูดว ยอํานาจ
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ปจฉาชาตปจจัย. วาระ ๓ เหลานั้นเอง ยอมมีแมในนวิปปยุตปจจัย สอง
บทวา โนอตฺถิยา เทฺว คือ กุศล และอกุศล เปนปจจัยแกกัมมชรูป
ุดวยอํานาจแหงนานากขณิกกัมมปจจัย. ก็ในอธิการนี้ยอมไมไดวิบากเพราะ
เนื่องกับ นอุปนิสสยปจจัย. การนับใน เอกาทสมูลกนัย เชนเดียวกับ
ที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลังนั่นเอง.
สองบทวา นกมฺเม เอก ใน ทวาทสมูลกนัย คือ อัพยากตะกับ
อัพยากตะ ก็ในขอนั้น ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนาดวยอํานาจอาหาร และ
อินทรีย. ผูศกึ ษาพึงถือเอาวิสัชนานี้แหละ ในอาคตสถานวา เอก (=๑
วาระ) แมใน เตรสมูลกนัย เปนตน. แตในนอาหารปจจัย พึงทราบ
วิสัชนาดวยอํานาจแหงอินทรีย ใน นอินทริยปจจัย พึงทราบวิสัชนาดวย
อํานาจแหงอาหาระ.
ใน จุททสมูลกนัย เปนตน ยอมไมได โนอัตถิ และ โนอวิคตปจจัย เพราะเนื่องดวยนกัมมปจจัย เหตุนั้นทานจึงไมกลาวไว. ทาน
กลาวคําวา นาหารปจฺจยา นณานเปจฺจยา ไวโดยนําเอา นอินทริยปจจัย
ออกเสีย เพราะฉะนั้น ในฐานะเชนนั้น ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนา ๑ ดวย
อํานาจแหงอินทริยปจจัย. คําวา นวิปากปจฺจยา นอินฺทริยปจฺจยา ทาน
กลาวไวโดยนําอาหาระออกเสีย เพราะฉะนั้น ในฐานะนั้นพึงทราบ
วิสัชนา ๑ ดวยอํานาจแหงอาหารปจจัย ก็ขึ้นชือ่ วาการนับในวาระ ๒
เหลานี้ ซึ่งตั้งอยูโดยความเปนปจจนียะยอมไมมี เพราะฉะนั้น ทานจึงไม
ไดแสดงไวดวยกันแล.
นเหตุมูลกนัย จบ
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แมใน นอารัมมณมูลกนัย เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
การกําหนดจํานวนมูลในทุกะทั้งปวงมี เทานั้น คือ ๑๕-๑๓-๑๑-๙
สวนในติมูลกนัยเปนตน ยอมไดวสิ ัชนาซึ่งมีจํานวนอันทานกําหนดไว
แลว คือ ๗-๕-๓-๒-๑ นอกไปอีก เพราะการประกอบรวมกันแหง
ปจจัยเปนอันมาก วิสชั นาใด ๆ ยอมมีไดเพราะการประกอบรวมกันแหง
ปจจัยเหลาใด ในบรรดาปจจัยเหลานั้น ผูศึกษาพึงกําหนดวิสัชนาและ
ปจจัยนั้น ๆ ใหดี แลวยกขึ้นตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง ก็ใน
นอารัมมณมูลกนัย เปนตน เหลานั้นทั้งหมด ผูศกึ ษาพึงเชื่อมบททั้งหลาย
มีนารัมมณบท เปนตน กับ นเหตุบท ที่ผานมาแลวเปนอันดับแรก แลว
ทําเปนจักร (หมุนเวียนไป) ก็เพราะบทเหลานั้นเปนเชนเดียวกับที่กลาว
แลวในนเหตุมูลกนัยนั่นเอง ฉะนั้น ทานจึงไมแสดงโดยพิสดาร แสดง
ไวเพียงยอ ๆ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้นตอไป ใน นเหตุกมูลกนัย ใน
เพราะนอารัมมณะ และในเพราะนอุปนิสสยปจจัย ยอมไดวาระ ๑๕ แยก ๆ
กันไป ไดวาระ ๑๓ เพราะประกอบรวมกัน ฉันใด ยอมไดวาระ ๑๓ เทานั้น
ในที่ทั่วไป ฉันนั้น. อนึ่ง ใน นอุปนิสสยปจจัย วาระ ๗ ยอมมีดวย
นอารัมมณะ และนสหชาตปจจัย ฉันใด แมในนสชาตปจจัยก็มีวาระ๗
ดวยนอุปนิสสยะ และนอารัมมณปจจัย ฉันนั้น.
คําวา นนิสฺสยปจฺจยา นอุปนิสฺสยปจฺจยา นปจฺฉาชาเต ตีณิ คือ
วิสัชนา ๓ วาระ มีกุศลเปนตน มีอัพยากตะเปนที่สุด ปจจัยเหลานั้นมี
กัมมชรูปและอาหารชรูปเปนปจจยุบบัน ในหมวด ๔ มี นอาหาระ และ
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นอินทริยะ เปนมูล ยอมไมไดวาระโดยแนนอน เหมือนในนเหตุมูลกนัย
เพราะไมเชื่อมกัมมปจจัย.
ใน นอินทริยมูล คําวา "นอุปนิสฺสเย จ นปุเรชาเต จ เปตฺวา
นาหาเร ตีณีติ กาตพฺพ" อธิบายวา ผูศึกษาพึงเชื่อมปจจัย ๒ เหลานี้
จากนอินทริยปจจัย แลวทําการนับดวยนอาหารปจจัย กับปจจัย ๒ เหลานี้
อยางนี้ คือ นอินฺทฺริยปจฺจยา ฯเปฯ นอุปนิสฺสยปจฺจยา นาหาเร ตีณิ,
น อินฺทฺริยปจฺจยา ฯเปฯ น ปุเรชาตปจฺจยา นาหาเร ตีณ.ิ บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ตีณิ คือ กุศลเปนตนนั่นเอง เปนปจจัยแก
อัพยากตะ.
ในคํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ กุศลและอกุศลเปนปจจัยแกกัมมชรูป
และแกกายที่เกิดกอน ดวยปจฉาชาตปจจัย สวนจิตและเจตสิกที่เปน
อัพยากตะเปนปจจัย ดวยปจฉาชาตปจจัยอยางเดียว ผูศึกษาพึงแตงวิสัชนา
๓ ขอ ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลานี้ ดังอธิบายมานี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นาหาเร เทฺว เพราะเชื่อมกับปจฉาชาตปจจัยขางหนา ในขอนั้นไดวิสัชนาเพียงเทานี้ คือ กุศลเปนปจจัยแก
อัพยากตะ ดวยอํานาจที่เปนกัมมชรูป และอกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ
ดวยอํานาจที่เปนกัมมชรูปเหมือนกัน แตเพราะอาหารถูกปฏิเสธออก กพฬีการาหารจึงไมไดความเปนปจจัย แมดวยอํานาจอัตถิและอวิคตปจจัย.
ใน จตุมูลกนัย แหงตอนที่วาดวยปฏฐานที่มีนวิปปยุตตปจจัยเปน
มูล. สองบทวา นอุปนิสฺสเย ปฺจ คือ มีวิสัชนา ๕ วาระ คือ กุศล
เปนปจจัยกกุศลที่เกิดพรอมกัน กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ กลาวคือ
กัมมชรูป อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลที่เกิดพรอมกัน อกุศลเปนปจจัยแก
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อัพยากตะ คือกัมมชรูป อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะที่เกิดพรอม
กัน. คําวา นวิปฺปยตฺตปจฺจยา ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย ตีณิ คือ วาระ ๓
มีกุศลเปนตน เปนปจจัยแกอัพยากตะ ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน
หนหลัง.
คําวา โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุยา นว คือ วาระ ๙ ที่ทานกลาววา
เกิดเพราะนเหตุปจจัย ในโนอัตถิปจจัย. จริงอยู วาระเหลานั้น ทั้งหมด
วาระหนึ่งซึ่งมีมูลหนึ่งเปนที่สุด ยอมไดดวยอํานาจอนันตรปจจัยและปกตูปนิสสยปจจัย.
แมสองบทวา นอารมฺมเณ นว ความวา ผูศึกษาพึงตั้งวาระเหลานั้นแหละไวในนอารัมมณปจจัย แลวแบงอุปนิสสยปจจัยออกเปน ๒.
สองบทวา ยาว นิสฺสยมฺป ความวา ในนัยที่มีโนอัตถิปจจัยเปนมูล ผู
ศึกษาพึงตั้งไวในนอารัมมณปจจัย ดวยการหมุนเวียนอยางนี้ คือ โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา ไปจนถึง นิสสยปจจัย
แลว พึงแตงวิสัชนา ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย กับดวยปจจัย
อยางนี้ หรือปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง มีนอธิปติปจจัยเปนตน ถัดจากนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งลักษณะอยางนี้แลว ทรงถือเอาปจจัย ๗
ตั้งแตนอารัมมณปจจัยจนถึงนนิสสยปจจัยอีก แลวตรัสวา นอุปนิสฺสเย
เทฺว ในขอนั้นผูศึกษาพึงแตงโยชนาจากนารัมมณปจจัยกับบททั้งปวง มี
นนิสสยปจจัยเปนที่สุดทั้งขางหนาและขางหลังอยางนี้ คือ โนอตฺถิปจฺจยา
นเหตุปจฺจยา นอารมฺมณปจฺจยา นอุปนิสฺสเย เทว, โนอตฺถิปจฺจยา
นเหตนารมฺมณนาธิปติปจฺจยา นอุปนิสฺสเย เทฺว. ก็บทวา เทฺว ในอธิการ
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นี้ ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงปจจัยแหงกัมมชรูป ดวยอํานาจแหง
นานากขณิกกัมมะ คือ กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ อกุศลเปนปจจัยแก
อัพยากตะ. ใน นปุเรชาตปจจัย เปนตน กับ นอุปนิสสยบท พึงทราบ
วิสัชนา ๒ ในที่ทุกสถาน ก็ในอธิการนี้ทานไมถือเอากัมมปจจัย จริงอยู
เมื่อถือเอากัมมปจจัยนั้น วาระเหลานั้นยอมขาดไปดวย ยอมไมไดวิสัชนา
ในการเทียบเคียงวิสัชนาใด ๆ กับวิสัชนาใดๆ วิสชั นาใดมีไดและวิสัชนา
ใดขาดไป ผูศึกพึงกําหนดวิสัชนานั้นทั้งหมดใหดี แลวพึงขยายจํานวน
ในปจจนียะทั้งหมด.
ปจจนียนัย จบ
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปญหาวาระ
เหตุมูลกนัย
เหตุสภาคะ
[๗๕๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสย
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ. ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ. ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย
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มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิตตปจจัย มี ๗ วาระ.
เหตุฆฏนา ๒๔
[๗๕๓] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๗
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย ม ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๗๕๔] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ โนนอาเสวนปจจัย มี
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ. ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๕๕] ๓. เพราะปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ นนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๕๖] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสมนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปาก-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๕๗] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัยมี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๕๘] ๖. เพราะปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๕๙] ๗. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๖๐] ๘. เพราะปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี๑ วาระ โนนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตคปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๗๖๑] ๙. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๖๒] ๑๐. เพราะปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๘ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๔ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔
วาระ.
[๗๖๓] ๑๑. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริย มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒
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วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๖๕] ๑๒. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๖๕] ๑๓. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
...ในนอธิปตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๖๖] ๑๕. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาร ะ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๖๗] ๑๕. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... โนนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหาร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๖๘] ๑๖. เพราะปจจัย ๑๐ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๗๖๙] ๑๗. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี๑วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี๑วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๗๗๐] ๑๘. เพราะปจจัย ๑๐ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๗๑] ๑๙. เพราะปจจัย ๘ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...
ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๗๗๒] ๒๐. เพราะปจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๗๓] ๒๑. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี๒วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ. ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๗๗๔] ๒๒. เพราะปจจัย ๙ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อุวคิ ตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหาร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตปจจัย มี
๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๗๕] ๒๓. เพราะปจจัย ๑๑ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย โนนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑วาระ.
[๗๗๖] ๒๔. เพราะปจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ โนนกัมมปจจัย มี๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
เหตุมูลกนัย จบ
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อารัมมณมูลกนัย
อารัมมณสภาคะ
[๗๗๗] เพราะอารัมมณปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๙วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
อารัมมณฆฏนา ๕
[๗๗๘] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปาก-

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 675

ปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๗๗๙] ๒. เพราะปจจัย ๔ คือ อารัมมณะ ปุเรชาตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
นนอนันตรปจจัย มี๓วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ นโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๘๐] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ อารัมมณะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญญปจจัย มี ๓
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๘๑] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑วาระ... ในนอนัตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๘๒] ๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อารัมมณมูลกนัย จบ
อธิปติมูลกนัย
อธิปติสภาคะ
[๗๘๓] เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจัย มี ๑๐ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๘ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๘
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๐ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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อธิปติฆฏนา ๓๐
[๗๘๔] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นเหตุปจจัย มี ๘ วาระ... ในนอารัมมปจจัย มี๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๘ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๘ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๘ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๘ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๘ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๔วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๘ วาระ ในโนวิคตปจจัย ๘ วาระ.
[๗๘๕] ๒. เพราะปจจัย ๔ คือ อธิปติ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ นนสมนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๘ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๘ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี
๘ วาระ โนนอินทริยปจจัย มี ๘ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๘ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๘ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
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นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๘ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
[๗๘๖] ๓. เพราะปจจัย ๕ คือ อธิปติ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี๔ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี๔ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิ
ปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ถ วาระ.
[๗๘๗] ๔. เพราะปจจัย ๓ คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสยปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี๗วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตต-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ โนโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๗๘๘] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสะ
ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๘๙] ๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ อารัมมณะ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี๑วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๑วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๗๙๐] ๗. เพราะปจจัย ๕ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๗๙๑] ๘. เพราะปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๗๙๒] ๙. เพราะปจจัย ๖ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ โนนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัยย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๙๓] ๑๐. เพราะปจจัย ๖ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๗๙๔] ๑๑. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๙๕] ๑๒. เพราะปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี๑วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๙๖] เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
๑

๑. บาลีขอนี้เหินมา เพราะไมองคธรรม จึงนับฆฏนาขอที่ ๑๓ ที่ขอ [๗๙๗] เวนขอ [๗๙๖].
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นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๙๗] ๑๓. เพราะปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๗ วาระ.
[๗๙๘] ๑๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตร-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนนัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๗๙๙] ๑๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๐๐] ๑๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๐๑] ๑๗. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๐๒] ๑๘. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๐๓] ๑๙. เพราะปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ โนนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๐๔] ๒๐. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๘๐๕] ๒๐. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๐๖] ๒๒. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๐๗] ๒๓. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
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นเหตุปจจัย มี๑วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๘๐๘] ๒๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๐๙] ๒๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...
ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ใน
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นปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๘๑๐] ๒๖. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจับ มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๘๑๑] ๒๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี
๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒วาระ ในนวิปาก-
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ปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๒ วาระ โนนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๘๑๒] ๒๘. เพราะปจจัย ๙ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี
๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี๑วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี๑วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๑๓] ๒๙. เพราะปจจัย ๑๑ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๘๑๔] ๓๐ เพราะปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
อธิปติมูลกนัย จบ
อนันตรมูลกนัย
อนันตรสภาคะ
[๘๑๕] เพราะอนันตรปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตต-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
อนันตรฆฏนา ๓
[๘๑๖] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
นัตถิวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี๗วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๑๗] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจ จัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ. ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๑๘ ] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ
กัมมะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ โนนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี๑ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อนันตรมูลกนัย จบ
สมนันตรมูลกนัย
สมนันตรสภาคะ
[๘๑๙] เพราะสมนันตรปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี๗วาระ ในนอธิปคิปจจัย มี ๗วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย
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มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
สมนันตรฆฏนา ๓
[๘๒๐] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ
นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอธิปตปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๒๑] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ
อาเสวนะ นัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณ-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี๓วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๒๒] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ สมนันตระ อนันตระ อุปนิสสยะ
กัมมะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี
๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี
๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สมนันตรมูลกนัย จบ
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สหชาตมูลกนัย
สหชาตสภาคะ
[๘๒๓] เพราะสหชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
สหชาตฆฏนา ๑๐
[๘๒๔] ๑. เพราะปจจัย ๔ คือ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจ จัย มี ๙ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย
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มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๘๒๕] ๒. เพราะปจจัย ๕ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี๓วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี๓วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๒๖] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี๓วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปาก-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๒๗] ๔. เพราะปจจัย ๕ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๒๙] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี
๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.
[๘๒๙] ๖. เพราะปจจัย ๕ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย ม ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี๑วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๐] ๗. เพราะปจจัย ๖ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาร..ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหาร-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปบยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๑] ๘. เพราะปจจัย ๗ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๒] ๙. เพราะปจจัย ๖ คือ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
ปจจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ โนนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ โนนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๓] ๑๐ เพราะปจจัย ๗ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนเอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สหชาตมูลกนัย จบ
อัญญมัญญมูลกนัย
อัญญมัญญสภาคะ
[๘๓๔] เพราะอัญญมัญญปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ โนนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อัญญมัญญฆฏนา ๖
[๘๓๕] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี๓วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๓๖] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
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นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี๓วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๓๗] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี๑วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ โนนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๘] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑ วาระ... ในนอารัมณ-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี๑วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๓๙] ๕. เพราะปจจัย ๗ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๔๐] ๖. เพราะปจจัย ๗ คือ อัญญมัญญะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
อัญญมัญญมูลกนัย จบ
นิสสยมูลกนัย
นิสสยสภาคะ
[๘๔๑] เพราะนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๓วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗
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วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
นิสสยฆฏนา ๒๐
[๘๔๒] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๘๔๓] ๒. เพราะปจจัย ๔ คือ นิสสยะ อธิปติ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 708

นปจฉาชาตปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๘ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๘ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๘ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๘ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๘ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๔ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๘ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
[๘๔๔] ๓. เพราะปจจัย ๔ คือ นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๔๕] ๔. เพราะปจจัย ๔ คือ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย... มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๕ วาระ.
[๘๔๖] ๕. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ อธิปติ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ โนนสมนันตรปจจัยมี ๔ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๘๔๗] ๖. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๔๘] ๗. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี๓วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๔๙] ๘. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ อารัมมณะ ปุเรชาตะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาร ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๕๐] ๙. เพราะปจจัย ๘ คือ นิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๕๑] ๑๐. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑
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วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๕๒] ๑๑. เพราะปจจัย ๔ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ.. ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกมัมปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี
๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ โนนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๘๕๓] ๑๒. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๕๔] ๑๓. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๕๕] ๑๔. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๕๖] ๑๕. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี๑วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี๑วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๕๗] ๑๖. เพราะปจจัย ๕ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๕๘] ๑๗. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ โนนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๕๙] ๑๘. เพราะปจจัย ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๖๐] ๑๙. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๖๑] ๒๐. เพราะปจจัย ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 717

นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นิสสยมูลกนัย จบ
อุปนิสสยมูลกนัย
อุปนิสสยสภาคะ
[๘๖๒] เพราะอุปนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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อุปนิสสยฆฏนา
[๘๖๓] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ อุปนิสสยะ อารัมมะ อธิปติปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในมสัมปยุตตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๖๔ ] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ นิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ ปุเรชาตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
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[๘๖๕] ๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติ
นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๖๖] ๔. เพราะปจจัย ๕ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ
นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๖๗] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ
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อาเสวนะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๖๘] ๖. เพราะปจจัย ๒ คือ อุปนิสสยะ กัมมปจจัย ใน
นเหตุปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๒ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ
ในนนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนอัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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[๘๖๙] ๗. เพราะปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ
กัมมะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอัตถปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อุปนิสสยมูลกนัย จบ
ปุเรชาตมูลกนัย
ปุเรชาตสภาคะ
[๘๗๐] เพราะปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปุเรชาตฆฏนา ๗
[๘๗๑] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี
วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๘๗๒] ๒. เพราะปจจัย ๕ คือ ปุเรชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาต-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี๓วาระ ในนฌานปจจัย มี๓วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๗๓] ๓. เพราะปจจัย ๔ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี๓วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี๓วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๗๔] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
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๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๗๕] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยะ
อิตถ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๘๗๖] ๖. เพราะปจจัย ๘ คือ ปุเรชาตะ อารัมมณะ อธิปติ
นิสสยะ อุปนิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๗๗] ๗. เพราะปจจัย ๖ คือ ปุเรชาตะ นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ
อิตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ปุเรชาตมูลกนัย จบ
ปจฉาชาตมูลกนัย
ปจฉาชาตสภาคะ
[๘๗๘] เพราะปจฉาชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในน-
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อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจฉาชาตฆฏนา ๑
[๘๗๙] เพราะปจจัย ๔ คือ ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ
ปจฉาชาตมูลกนัย จบ
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อาเสวนมูลกนัย
อาเสวนสภาคะ
[๘๘๐]เพราะอาเสวนปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อาเสวนฆฏนา ๑
[๘๘๑] เพราะปจจัย ๖ คือ อาเสวนะ อนันตระ สมนันตระ
อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อาเสวนมูลกนัย จบ
กัมมมูลกนัย
[๘๘๒] เพราะกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕
วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
กัมมฆฏนา ๑๑
[๘๘๓] เพราะปจจัย ๒ คือ กัมมะ อุปนิสสยปจจัย ในนเหตุปจจัย
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มี ๒ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๘๘๔] เพราะปจจัย ๖ คือ กัมมะ อนันตระ สมนันตระ
อุปนิสสยะ นัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัยมี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๘๘๕] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี
๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗
วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๘๘๖] ๔. เพราะปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ นนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๘๘๗] ๕. เพราะปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัยมี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ โนนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๘๘๘] ๖. เพราะปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนนัตถิปจจัย มี ๓วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓วาระ.
[๘๘๙] ๗. เพราะปจจัย ๗ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณ-
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ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๐] ๘. เพราะเหตุปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปธิปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๑] ๙. เพราะปจจัย ๙ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌาณปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๒] ๑๐. เพราะปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ วิปปยตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ โนนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ นนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
[๘๙๓] ๑๑. เพราะปจจัย ๙ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคค
ปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ โนโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
กัมมมูลกนัย จบ
วิปากมูลกนัย
วิปากสภาคะ
[๘๙๔] เพราะวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ โนนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
วิปากฆฏนา ๕
[๙๘๕] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ วิปากะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
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ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๖] ๒. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๗] ๓. เพราะปจจัย ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๗๙๘] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปากะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑
วาระ. ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๘๙๙] ๕. เพราะปจจัย ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญญมัญญะ
นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ โนนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
วิปากมูลกนัย จบ
อาหารมูลกนัย
อาหารสภาคะ
[๙๐๐] เพราะอาหารปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ โนนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญปญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ใน
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ใน
ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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อาหารฆฏนา ๓๔
[๙๐๑] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี๗วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๐๒] ๒. เพราปจจัย ๕ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ นนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗
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วาระ โนนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๐๓] ๓. เพราะปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี๓วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ณ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ... ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๙๐๔] ๘. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ นนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๐๕] ๕. เพราะปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาต นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี๓วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี๓วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมม มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี๓วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๐๖] ๖. เพราะปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๙๐๗] ๗. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๙๐๘] ๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๐๙] ๙. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
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นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑
วาระ.
[๙๑๐] ๑๐. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑วาระ โนนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี๑วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๑๑] ๑๑. เพราะปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๑๓] ๑๒. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาร ะ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
นอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
[๙๑๓] ๙. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓
วาระ... โนนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๑๔] ๑๔. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ โนนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๓วาระ.
[๙๑๕] ๑๕. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ กัมมะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ นนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี๑วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี๑ วาระ.
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[๙๑๖] ๑๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๙๑๗] ๑๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๑๘] ๑๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ
กัมมะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
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ในนอารัมมณปจจัย มี๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๑๙] ๑๙. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ กัมมะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอินทริยปจจัย มี๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑วาระ ในนมัคคปจจัย
มี๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๒๐] ๒๐. เพราะปจจัย ๖ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
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มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๒๑] ๒๑. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ โนนสมนันตรปจจัย มี๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ โนนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๒๒] ๒๒. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓
วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี๓วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๒๒] ๒๓. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๒๔] ๒๔. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
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มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๙๒๕] ๒๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี๑ วาระ
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๒๖] ๒๖. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ โนนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๒๗] ๒๗. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
วาระ โนนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๒๘] ๒๘. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี๑วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๙๒๙] ๒๙. เพราะปจจัย ๗ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๓๐] ๓๐. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุ
ปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๓๑] ๓๑. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
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นิสสยะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๓๒] ๓๒. เพราะปจจัย ๘ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๓๓] ๓๓. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๓๔] ๓๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อาหารมูลกนัย จบ
อินทริยมูลกนัย
อินทริยสภาคะ
[๙๓๕] เพราะอินทริยปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
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นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นนิสสยปจจัย มี๑วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
อินทริยฆฏนา ๗๖
[๙๓๖] ๑. เพราะปจจัย ๓ คือ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ใน
นเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓
วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี๓วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๙๓๗] ๒. เพราะปจจัย ๔ คือ อินทริยะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๓๘] ๓. เพราะปจจัย ๕ คือ อินทริยะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปาก
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัยมี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๙๓๙] ๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตร
ปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๑ วาระ นนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ โนนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๔๐] ๕. เพราะปจจัย ๕ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๙๔๑] ๖. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ นนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๔๒] ๗. เพราะ ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๔๓] ๘. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ
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วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๔๔] ๙. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อิตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๔๕] ๑๐. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
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นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๔๖] ๑๑. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๔๗] ๑๒.เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
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ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๔๘] ๑๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนใหปจ จัย
มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
[๙๔๙] ๑๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ
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มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๑๕. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัยมี ๓ วาระ ฯลฯ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย โนนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๗. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๘. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๐. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ โนโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๑. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ มัคคะ
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วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตะ ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๒. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๓. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯ ล ฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๒๔. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
โนโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๖. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๗. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๒๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๙. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯ ล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๐. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๑. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๒. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯ ลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๓๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓วาระ ฯลฯ
โนโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ...
๓๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ ฌานะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
โนโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๘. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๙. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๐. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๑. เพราะปจจัย ๖ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
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๔๒. เพราะเหตุปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๔. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ อาหาระ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๕. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯ ลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
๔๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๔๙. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯ ล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๐. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯ ลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๕๑. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯ ล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๒. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจ จัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ อัตถิ อวิคตปจจัย เพราะนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๔. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๕. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕๖. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๕๙. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๐. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๑. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๒. เพราะปจจัย ๗ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
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๖๓. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๒วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๕. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๖๖. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๗. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณ ปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๘. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๖๙. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๗๐. เพราะปจจัย คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
I
[๙๕๐] ๗๑. เพราะปจจัย ๘ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...
ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๙๕๑] ๗๒. เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ.
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[๙๕๒] ๗๓. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ.... ในนอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย มี ๒ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๙๕๓] ๗๔. เพราะปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญ ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในน ปุเรชาติปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในน
อาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ โนนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัยมี ๑ วาระ.
[๙๕๔] ๗๕. เพราะปจจัย ๑๑ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
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ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี๑ วาระ ในโนนัตถปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๕๕] เพราะปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในน
อาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาร
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑วาระ.
อินทริยมูลกนัย จบ
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ฌานมูลกนัย
ฌานสภาคะ
[๙๕๖] เพราะฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาคปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ฌานฆฏนา ๓๖
[๙๕๗] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒. เพราะปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯล ฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๓. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๔. เพราะปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๕. เพราะปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๖. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๗. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากา สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
วิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๙. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. เพราะปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
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อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ
๑๑. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
๑๒. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๕. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปกาะ อินทริยะ สัมปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๗. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริย วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. เพราะปจจัย ๖ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๒๐. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญ นิสสยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๒๑. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ มัคคะ
วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๒๔. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
๒๕. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ วิปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๗. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ วิปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๘. เพราะปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๙. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๐. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๑. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๒. เพราะปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
โนโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๓. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๔. เพราะปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัยในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๕. เพราะปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริย มัคคะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๓๖. เพราะปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ มัคคะ วิปปยุตต อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ฌานมูลกนัย จบ
มัคคมูลกนัย
มัคคสภาคะ
[๙๕๘] เพราะมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาติปจจัย มี ๗
วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหาร
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
มัคคฆฏนา ๕๗
[๙๕๙] ๑. เพราะปจจัย ๕ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
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๒. เพราะปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๓. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. เพราะปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ. นิสสยะ วิปปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
๕. เพราะปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
๖. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
๗. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๘. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๙. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๐. เพราะปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๑๑. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๒. เพราะปจจัย ๘ คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๔. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๑๕. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๖. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
๑๗. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๘. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๑๙. เพราะปจจัย ๖ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
๒๐. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 782

๒๑. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๒. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ ฌานะ
วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯล ฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๒๓. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๔. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๕. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๖. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๒๗. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๒๘. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
ฌานะ อัตถิ อวิคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคต
ปจจัย มี ๗ วาระ.
๒๙. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๐. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๑. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ
ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๓๒. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๓๓. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ ฌานะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๔. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๕. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๖. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ ฌานะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ โนโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๓๗. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย โนนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
๓๘. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๓๙. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๔๐. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๑. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๒. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๓. เพราะปจจัย ๗ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๔๔. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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๔๕. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๒ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔๖. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิอวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔๗. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะเหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๘. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๔๙. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๐. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕๑. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๒. เพราะปจจัย ๘ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
๕๓. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๕๔. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๒
วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๕๕. เพราะปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
๕๖. เพราะปจจัย ๑๑ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ
อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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๕๗. เพราะปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
มัคคมูลกนัย จบ
สัมปยุตตมูลกนัย
สัมปยุตตสภาคะ
[๙๖๐] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ โนนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ โนนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
สัมปยุตตฆฏนา ๒
[๙๖๑] เพราะปจจัย ๖ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒. เพราะปจจัย ๗ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
สัมปยุตตมูลกนัย จบ
วิปปยุตตมูลกนัย
วิปปยุตตสภาคะ
[๙๖๒] เพราะวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕
วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มีวาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
วิปปยุตตฆฏนา ๑๓
[๙๖๓] เพราะปจจัย ๓ คือ วิปปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย
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มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ
ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๙๖๔] ๒. เพราะปจจัย ๔ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ โนโนวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
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[๙๖๕] ๓. เพราะปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ อธิปติ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๔ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๙๖๖] เพราะปจจัย ๕ คือ วิปปยตตะ นิสสยะ อินทริยะ
อัตถิ วิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ โนนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ โนนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๙๖๗] เพราะปจจัย ๔ คือ วิปปยุตตะ ปจฉาชาตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๖๘] ๖. เพราะปจจัย ๕ คือ วิปปยุตต นิสสยะ ปุเรชาตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจ จัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย ม ี๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๙๖๙] ๗. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ นิสสยะ
ปุเรชาตะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ โนนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๗๐] ๘. เพราะปจจัย ๘ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ อธิปติ
นิสสยะ อุปนิสสยะ ปุเรชาติอัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑
วาระ... ในนสมนันตรปจจัยมี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี๑วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัยมี ๑ วาระ.
[๙๗๑] ๙. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
อินทริยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๑ - หนาที่ 794

มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๗๒] ๑๐. เพราะปจจัย ๕ คือ วิปปยุตต สหชาตะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัยมี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ โนนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจัจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๗๓] ๑๑. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปุปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑
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วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตต
ปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๙๗๔] ๑๒. เพราะปจจัย ๖ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ นิสสยะ
วิปากะ อัตถิ อวิคตะ ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๗๕] ๑. เหตุปจจัย ๕ คือ วิปปยุตตะ อารัมมณะ นิสสยะ
อัตถิ อวิตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ นโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
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[๙๗๒] ๑๓. เพราะปจจัย ๗ คือ วิปปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปุนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
วิปปยุตตมูลกนัย จบ
อัตถิมูลกนัย
อัตถิสภาคะ
[๙๗๗] เพราะอัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๑๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
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มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ โนโนนัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
อัตถิฆฏนา ๒๙
[๙๗๘] ๑. เพราะปจจัย ๒ คือ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย
มี ๑๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓
วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ
ในนนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ
[๙๗๙] ๒. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ นิสสยะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในน-
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อัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๙๘๐] ๓. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ อธิปติ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ... ในนอารัมมณปจจัยมี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๘ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๘ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๘ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๘ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๘ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๘ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๘ วาระ นนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๘ วาระ ในโนนัตถปจจัย มี ๘ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๘ วาระ.
[๙๘๑] ๔. เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ อธิปติ นิสสยะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๘ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
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มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๘
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๘ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๘ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๘ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๘ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๘ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๘
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๘ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
[๙๘๒] เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ อาหาระ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรมปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๘๓] ๖. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ อินทริยะ อวิคตปจจัย ในนเหตุ
ปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ในนอธิปติปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ.
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๘๔] ๗. เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ นิสสยะ อินทริยะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๗
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๙๘๕] ๘. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕
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วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
 [๙๘๖] ๙. เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ นิสสยะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ.... ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัยมี ๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย ม ี๕ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๕ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๙๘๗] ๑๐. เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ อธิปติ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ
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ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ
ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๔ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
[๙๘๘] ๑๑. เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ นิสสยะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัยมี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๘๙] ๑๒. เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ ปจฉาชาตะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
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มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๙๙๐] ๑๓. เพราะปจจัย ๓ คือ อัตถิ ปุเรชาตะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
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[๙๙๑] ๑๔. เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๙๙๒] เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ อารัมมณะ ปุเรชาตะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.... ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๙๙๓] ๑๖. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ อารัมมณะ นิสสยะ ปุเรชาตะ
วิปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอธิปติปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ.
[๙๙๔] ๑๗. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ อารัมมณะ อธิปติ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๙๙๕] ๑๘. เพราะปจจัย ๘ คือ อัตถิ อารัมมณะ อธิปติ นิสสยะ
อุปนิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๙๙๖] ๑๙. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ นิสสยะ ปุเรชาตะ อินทริยะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
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[๙๙๗] ๒๐. เพราะปจจัย ๔ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ อวิคตปจจัย
ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๙ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๙๙๘] ๒๑. เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๙๙๙] ๒๒. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๐๐๐] ๒๓. เพราะปจจัย ๕ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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[๑๐๐๑] ๒๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๐๑] ๒๔. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัยมี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๐๐๓] ๒๖. เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาต อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ โนนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑
วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๐๔] เพราะปจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ...
ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี
๑ วาระ.
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[๑๐๐๕] เพราะปจจัย ๖ คือ อัตถิ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ... ในนอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ ในนอธิปตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๐๖] ๗. เพราะปจจัย ๗ คือ อัตถิ สหชาตะ อัญญมัญญ นิสสยะ
วิปาก วิปปยุตต อวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ.... ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๑ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
อัตถิมูลกนัย จบ
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นัตถิ, วิคต, อวิคตมูลกนัย
[๑๐๐๗] เพราะนัตถิปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ
เพราะวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ.
ทั้งนัตถิปจจัย ทั้งวิคตปจจัย แสดงเหมือนกับอนันตรปจจัย.
เพราะอวิคตปจจัย ในนเหตุปจจัย แสดงเหมือนกับอนันตรปจจัย.
อัตถิปจจัย ทานใหพิสดารแลว ฉันใด อวิคตปจจัย พึงแสดง
ใหพิสดาร ฉันนั้น.
ปญหาวาระในปจจยานุโลมปจจนียนัย จบ
อรรถกถาอนุโลมปจจนียนัย
พึงทราบวินิจฉัยใน อนุโลมปจจนียนัย ตอไป ปจจัยใด ๆ ใน
บรรดาปจจัยที่มีการนับแลว ในอนุโลมอยางนี้คือ เหตุยา สตฺต, อารมฺมเณ
นว ในเหตุปจจัยมี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ และใน
ปจจนียะ อยางนี้คือ นเหตุยา ปณฺณรส, นอารมฺมเณ ปณฺณรส ใน
ในเหตุปจจัยมี ๑๕ วาระ, ในนอารัมมณปจจัยมี ๑๕ วาระ ทัง้ อยูแลวโดย
อนุโลม ผูศึกษาพึงทราบการนับดวยอํานาจแหงวาระที่เหมือนกัน ใน
บรรดาวาระที่ไดแลวในปจจนียนัย แหงปจจัยนั้น ๆ อันตั้งอยูแลวโดย
ความเปนปจจนียะ กับวาระอันไดแลวในอนุโลมนัยแหงปจจัยนั้น ๆ
จริงอยู ใน อนุโลมนัย วาระ ๗ ไดแลวในคําวา เหตุยา สตฺต
ในเหตุปจจัยมี ๗ วาระ ใน ปจจนียะ วาระ ๑๕ ในอารัมมณปจจัยได
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แลวในคําวา นอารมฺมเณ ปณฺณรส ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๕ วาระ
บรรดาวาระ ๑๕ ที่ทานกลาวไวในนอารัมมณปจจัย วาระ ๗ เหลานี้คือ
กุสโล กุสลสฺส อพฺยากตสฺส กุสลาพยากตสฺส, อกุสโล อกุสลสฺส
อพฺยากตสฺส อกุสลาพยากตสฺส อพฺยากโต อพฺยากตสฺส (๗ วาระคือ
กุ-ก, กุ-อัพ, กุ-กุ.อัพ, อกุ- อกุ, อกุ-อัพ, อกุ- อกุ.อัพ และ
อัพ-อัพ) เหมือนกันกับวาระ ๗ ที่ทานกลาวไวในเหตุปจจัย. คําวา
เหตุปจฺจยา นอารมฺมเณ สตฺต เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี
๗ วาระ ทานกลาวหมายเอาวาระ ๗ เหลานั้น. แมในคําวา นอธิปติยา
สตฺต ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวน
ในนสหชาตปจจัย ยอมไมไดวาระ แมสักอยางหนึ่ง เพราะเหตุปจจัยที่
ไมเกิดพรอมกันไมมี เพราะฉะนั้น ทานจึงไมแตงโยชนาดวยนสหชาตปจจัยนั้น.
วาระ ๓ มีกุศลเปนตน ยอมไดรูปาพยากตะในนอัญญมัญญปจจัย.
คําวา ตีณิ ทานกลาวหมายเอาวาระ ๓ เหลานั้น ในนสัมปยุตตปจจัยก็
เหมือนกัน สวนในนวิปปยุตตปจจัย ผูศึกษาพึงทราบวาระ ๓ ดวยอํานาจ
แหงอรูปธรรม คือกุศลเปนปจจัยแกกุศล อกุศลเปนปจจัยแกอกุศล
อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ.
นนิสสยะ โนอัตถิ โนอวิคตปจจัย ยอมมีไมได เหมือนสหชาตปจจัย เพราะเหตุนั้นทานจึงไมแตงโยชนาเชื่อมกับปจจัยเหลานั้น. ใน
ขอนี้มีการกําหนด ๒ อยาง คือ สตฺต = ๗ ตีณิ = ๓ ดวยประการฉะนี้. ผูศึกษาพึงลดจํานวนแหงปจจัยที่นับไดมากกวากับปจจัยที่นับได
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นอยกวา ดวยอํานาจแหงขอกําหนดเหลานั้น แลวพึงทราบการนับใน
ปจจัยฆฏนา ทั้งหลายตอไป.
พึงทราบวินิจฉัยในฆฏนานั้นตอไป คําวา เหตุ สหชาต นิสฺสย
อตฺถิ อวิคตนฺติ นอารมฺมเณ สตฺต ความวา ผูศึกษาพึงทราบวา ใน
นอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ โดยนัยนีว้ า กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม เพราะปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย.
กุศลเหตุเปนปจจัยแกขันธที่สัมปยุตดวย เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ
อวิคตะ และ นอารัมมณปจจัย. แมในคําวา นาธิปติยา สตฺต เปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ใน ฆฏนาที่ ๒ ทานกลาววา ตีณิ = ๓ ในปจจัยที่เหลือ เวน
นสัมปยุตตปจจัย เพราะผนวกอัญญมัญญปจจัยเขาไปดวย. สวนใน
นสัมปยุตตปจจัย ทานกลาววา เอก = ๑ หมายถึงนามและรูปใน
ปฏิสนธิกาล ซึ่งวิปปยุตกันและกัน ฯ ก็ในอธิการนี้ยอมไมไดอัญญมัญญปจจัย โดยเปนปจจนียะ เพราะผนวกเขาในอนุโลมฆฏนา เพราะฉะนั้น
ทานจึงไมกลาววา นอฺมฺเ. ปจจัยที่เขาไดแมในฆฏนาที่เหลือ
ก็ยอมไมไดโดยเปนปจจนียะเหมือนในอธิการนี้.
ใน ฆฏนาที่ ๓ มีวสิ ัชนา ๓ วาระเทานั้น เพราะสัมปยุตตปจจัยถูก
ผนวกเขาไปดวย.
ใน ฆฏนาที่ ๔ มีวสิ ัชนา ๓ วาระ คือกุศลเปนตน เปนปจจัย
แกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน เพราะผนวกวิปปยุตตปจจัยเขาไปดวย.
ใน ฆฏนาที่ ๕ เพราะมีวิบากเขาไปดวยในที่ทุกแหง จึงมีวิสัชนา
๑ วาระ คืออัพยากตะ กับอัพยากตะ. ในวิปากะและสัมปยุตตปจจัย
นอกจากนี้ก็นัยนี้เหมือนกัน.
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คําวา เหตุสหชาตนิสฺสยอินฺทรยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ นอารมฺมเณ
จตฺตาริ เพราะปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ
อัตถิ อวิตะ ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ความวา ผูศึกษาพึง
ทราบวิสัชนา ๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย ดวยอํานาจแหงปจจัย ๗
เหลานั้น คือกุศลเปนปจจัยแกกุศล กุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ กุศล
เปนปจจัยแกกุสลาพยากตะ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ แมใน
ฆฏนาที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ สองบทวา นอฺมฺเ เทฺว ใน
นอัญมัญปจจัย มี ๒ วาระ คือกุศลเปนปจจัยแกอัพยากตะ อัพยากตะ
เปนปจจัยแกอัพยากตะ. แมในวิสัชนา ๒ ขางหนาก็นัยนี้เหมือนกัน.
ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวยอํานาจแหงปจจัยที่ไดในฆฏนาทั้งหมด โดย
อุบายนี้.
ก็ฆฏนาเหลานั้นทั้งหมดทานกลาววามี ๔๑๕ ฆฏนา ดวยอํานาจ
สหชาตฆฏนา และดวยอํานาจ ปกิณณกฆฏนา ในอนุโลมปจจนียนัยนี้
ในบรรดาฆฏนาทั้งหลายเหลานั้น ปจจัยแมอยางหนึ่งในบรรดาปจจัย
ทั้งหลายที่ตั้งอยูโดยเปนอนุโลมในฆฏนานั้น ๆ ยอมไมไดโดยเปนปจจนียะ, ก็ในเหตุมูลกนัยนี้ ปจจัย ๑๙ มาแลวโดยเปนปจจนียะ เพราะ
ปจจัย ๕ ตั้งอยูแลวโดยเปนอนุโลมในฆฏนาที่ ๑ ปจจัยที่เหลือเฉพาะที่
เปนอนุโลมมาแลวโดยเปนปจจนียะ. แมในปจจัยที่เหลือก็เมื่อวาโดย
อนุโลมในอธิการนี้ บรรดาปจจัยเปนอันมากปจจัยอยางหนึ่ง ๆ เทานั้น
ที่มาแลวโดยเปนปจจนียะ ผูศึกษาพึงทราบวิธีนี้ทั้งหมดตามสมควร แม
ในนัยที่มีอารัมมณปจจัยเปนมูลเปนตน เหมือนนัยที่มีเหตุปจจัยเปนมูล
ฉะนั้น.
อนุโลมปจจนียะนัย จบ
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การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปญหาวาระ
นเหตุมูลกนัย
นเหตุสภาคะ
[๑๐๐๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๐๙] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย
มี ๗ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌาน-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๑๐] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๑๑] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
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ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๑๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๑๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนัตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ... ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๑๐๑๔] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๑๕] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ โนอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๕ วาระ.
[๑๐๑๖] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ...
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๐๑๗] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ...
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ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๑๘] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๐๑๙] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอาหารปจจัย
นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย
โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๒๐] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นวิปากปจจัย
นอินทริยปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๒๑] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอินทริยปจจัย
นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย
โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ใน
อัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
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นอารัมมณมูลกนัย
[๑๐๒๒] เพราะนอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๒๓] เพราะนอารัมมณปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
นอธิปติมูลกนัย
[๑๐๒๔] เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลกนัย.
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นอนันตรมูลกนัย
[๑๐๒๕] เพราะนอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในเหตุปจจัย
มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
นสมนันตรมูลกนัย
[๑๐๒๖] เพราะนสมนันตรปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย นอัญญมัญญปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. นี้เปนหัวขอยอๆ.
นสหชาตมูลกนัย
[๑๐๒๗] เพราะนสหชาตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน
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อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๒๘] เพราะนสหชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๒๙] เพราะนสหชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย อัญญมัญญปจจัย
นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในปุเรชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตต-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
นอัญญมัญญมูลกนัย
[๑๐๓๐] เพราะนอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจ จัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๕ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๓๑] เพราะนอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗
วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย
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มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
[๑๐๓๒] เพราะนอัญญมัญญปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
ปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
นนิสสยมูลกนัย
[๑๐๓๓] เพราะนนิสสยปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
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[๑๐๓๔] เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๐๓๕] เพราะนนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิ
ปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
นอุปนิสสยมูลกนัย
[๑๐๓๖] เพราะนอุปนิสสยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ โนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ
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ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตมี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๓๗] เพราะนอุปนิสสยปจจัย นเหตุปจจัย นสหชาตปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. นี้เปนการแสดงยอ.
นปุเรชาตมูลกนัย
[๑๐๓๘] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ โนอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
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[๑๐๓๙] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัยมี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙
วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในอินทรปจจัยมี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจ จัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิตปจจัย มี ๙ วาระ.
[๑๐๔๐] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
นี้เปนหัวขอยอๆ.
นปจฉาชาตมูลกนัย
[๑๐๔๑] เพราะนปจฉาชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตร-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจ จัย
มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๔๒] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๐๔๓] เพราะนปจฉาชาตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ...
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
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มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. นี้
เปนการแสดงยอ ๆ.
นอาเสวนมูลกนัย
[๑๐๔๔] เพราะนอาเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๔๕] เพราะนอเสวนปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
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มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
นกัมมมูลกนัย
[๑๐๔๖] เพราะนกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
อนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗
วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๔๗] เพราะปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
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วิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ. นี้เปนการแสดงยอ ๆ.
นวิปากมูลกนัย
เพราะนวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... (พึงใหพิสดาร
เหมือน นเหตุมูลกนัย) ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
นอาหารมูลกนัย
[๑๐๔๘] เพราะนอาหารปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตร
ปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗
วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๐๔๙] เพรานอาหารปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตร-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
[๑๐๕๐] เพราะนอาหารปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ...
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นอินทริยมูลกนัย
[๑๐๕๑] เพราะนอินทริยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
เพราะนอินทริยปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
นวิปากปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ...
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ
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เพราะนอินทริยปจจัย ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนเหตุมูลกนัย ฯลฯ.
นฌานมูลกนัย
[๑๐๕๒] เพราะนฌานปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ. นฌานมูลกนัย พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลกนัย.
นมัคคมูลกนัย
[๑๐๕๓] เพราะนมัคคปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ในอาในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลกนัย.
นสัมปยุตตมูลกนัย
[๑๐๕๔] เพราะนสัมปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ
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ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๕๕] เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๕๖] เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๑๐๕๗] เพราะนสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ...
ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๐๕๘] เพรานสัมปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ...
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. นี้เปนหัวขอยอ ๆ.
นวิปปยุตตมูลกนัย
[๑๐๕๙] เพรานวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย ๓ วาระ...
ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
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[๑๐๖๐] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ... ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๐๖๑] นวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๓
วาระ... ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
[๑๐๖๒] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
อธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ... ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ
๑

๑. ม. ไมมีปจจัยนี้.
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ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๐๖๓] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย ในกัมมปจจัย
มี ๑ วาระ... ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๖๔] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๖๕] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๖๖] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นอาหารปจจัย
นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๐๖๗] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นวิปากปจจัย
นอินทริยปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๐๖๘] เพราะวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นอินทริยปจจัย
นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ... ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
โนอัตถิมูลกนัย
[๑๐๖๙] เพราะโนอัตถิปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...
ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
[๑๐๗๐] เพราโนอัตถิปจจัย นเหตุปจ จัย นอารัมมณปจจัย
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ... ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๐๗๑] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๙ วาระ... ในกัมมปจจัยมี ๒ วาระ. ฯลฯ
[๑๐๗๒] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย
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นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย
นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย
นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย โนอวิคตปจจัย
ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๐๗๓] เพราะโนอัตถิปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย
นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย
นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย
นวิปปยุตตปจจัย โนนัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย โนอวิคตปจจัย
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ.
โนนัตถิมูลกนัย
[๑๐๗๔] เพราะโนนัตถิปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ...
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลนัย.
โนวิคตมูลกนัย
[๑๐๗๕] เพราะโนวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ... ฯลฯ...
ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
พึงใหพิสดารเหมือน นเหตุมูลกนัย.
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โนอวิคตมูลกนัย
[๑๐๗๖] เพราะโนอวิคตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...
ฯลฯ... ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
พึงใหพิสดารเหมือน โนอัตถิมลู กนัย.
ปญหาวารปจจนียานุโลม จบ
กุสลติกะ ที่ ๑ จบ
อรรถกถาปจจนียานุโลมนัย
วาระเหลาใด เชนเดียวกับวาระที่ไดโดยอนุโลมแหงปจจัยที่ตั้งอยู
โดยอนุโลม ในบรรดาวาระทั้งหลายที่ไดโดยเปนปจจนียะแหงปจจัยที่ตั้งอยู
โดยเปนปจจนียะ ในบรรดาปจจัยทั้งหลายที่มีการนับอันไดแลวในอนุโลม
อยางนี้คือ เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว และในปจจนียะอยางนี้ คือ
นเหตุยา ปณฺณรส นารมฺมเณ ปณฺณรส ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวย
อํานาจแหงวาระเหลานั้น แมใน ปจจนียานุโลม (นี้)
จริงอยู ใน นเหตุปจจัย ใน ปจจนียนัย ไดวาระ ๑๕ ดังพระบาลีวา "นเหตุยา ปณฺณรส." ในอารัมมณปจจัย ในอนุโลนนัยได
วาระ ๙ ดังพระบาลีวา อารมฺมเณ นว. วาระ ๙ เหลาใด ในบรรดา
วาระ ๕ ทีท่ านกลาวไวในนเหตุปจจัยเปนเชนเดียวกันกับวาระ ๙ ที่
ทานกลาวไวในอารัมมณปจจัย. ผูศ ึกษาพึงทราบปจจัย. ผูศึกษาพึง
ทราบการนับดวยอํานาจแหงวาระเหลานั้น. บรรดาวาระเหลานั้น วาระ ๙
เหลาใด ทานกลาวไวแลวในอารัมมณปจจัย วาระเหลานั้นเหมือนกับ
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วาระ ๙ เหลานี้ คือ กุศล เปนปจจัยแกกุศล แกอกุศล แกอพั ยากตะ,
อกุศล เปนปจจัยแกอกุศล แกกุศล แกอัพยากตะ. อัพยากตะ เปนปจจัย
แกอัพยากตะ แกกุศล แกอกุศล ในบรรดาวาระ. ที่ทานกลาวไว
ในนเหตุปจจัย.
คําวา นเหตุยา อารมฺมเณ นว เพราะเหตุปจจัยในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ทานกลาวหมายถึงวาระ ๙ เหลานั้น แมในคําวา
อธิปติยา ทส เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยูวาระเหลาใด ๆ ที่ทาน
กลาวไวในอนุโลมคณนา (การนับวาระในอนุโลม) แหงอารัมมณปจจัย
เปนตน วาระเหลานั้นทั้งหมด พึงทราบวายอมใชไดแมในการเทียบเคียง
กับเหตุปจจัย.
กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม โดยนเหตุปจจัย โดยอารัมมณปจจัย ผูศ ึกษาพึงทราบการขยายบาลีแหงวาระเหลานั้นโดยอุบายนี้คือ
บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยอมพิจารณากุศลนั้น,
บุคคลยอมพิจารณากุศลที่บําเพ็ญไวในกาลกอน.
ในคํานี้วา นเหตุปจฺจย อธิปติยา ทส เพราะนเหตุปจจัย
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ผูศึกษาพึงขยายวาระในอนุโลมวิภังคดวย
อํานาจแหงอธิบดีที่เหลือ เวนวิมังสาธิบดี. ในอธิการนี้มีการกําหนด
วิธีนับ ดังนี้คือ ๙-๑๐-๗-๓-๑๓-๑ ผูศึกษาพึงลดการนับ (จํานวน)
แมแหงปจจัยที่มีการนับไดมากกวาปจจัยที่มีการนับไดนอยกวา ดวยอํานาจ
แหงการกําหนดวิธีนับเหลานั้น
แลวพึงทราบวิธีนับในการเทียบเคียง
ทั้งหมดในนัยที่มีมูล ๓ เปนตน บรรดานัยทั้งหลายมีนเหตุมูลกนัยเปนตน
นี้เปนลักษณะที่ทั่วไปกอน. แตลักษณะนี้ยังไมเปนไปในการเทียบเคียง
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ทั้งหมด ก็ในการเทียบเคียงปจจัยเหลาใด กับปจจัยเหลาใด วาระเหลาใด
ขัดแยงกัน พึงนําวาระเหลานั้นออกเสีย แลวพึงทราบวิธีนับในอธิการนี้
ดวยอํานาจแหงปจจัยเหลานั้นที่ยังเหลืออยู.
ก็ในคํานี้วา นเหตุปจฺจยา นารมฺมณปจฺจยา อธิปติยา สตฺต
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ยอม
หามวาระ ๓ เหลานี้ที่ไดอยูดวยอํานาจอารัมมณาธิปติ คือ กุสโล อกุสลสฺส อพฺยากโต กุสลสฺส อพฺยากโต อกุสลสฺส (=กุ-อกุ, อัพ-กุ,
อัพ-อกุ) เพราะเหตุไร ? เพราะทานกลาววา นารมฺมณปจฺจยา คือหาม
อารัมมณปจจัย. เพราะฉะนั้นในอธิการนี้ผูศึกษาพึงนําวาระเหลานั้นออก
เสีย แลวพึงทราบวาระ ๗ โดยนัยแหงสหชาตาธิปติ คือ กุสโล กุสลสฺส
อพฺยากตสฺส กุสลาพฺยากตสฺส อกุสโล อกุสลสฺส อพฺยากตสฺส
อกุสลาพฺยากตสฺส อพฺยากโต อพฺยากตสฺส (=ก-กุ, กุ-อัพ, กุ-กุ. อัพ,
อกุ-อกุ, อกุ-อัพ. อกุ-อกุ. อัพ และ อัพ-อัพ-). วาระแมเหลานั้น
ยอมมีดวยอํานาจอธิบดีที่เหลือ เวนวิมังสาธิปติ เพราะพระบาลีวา
นเหตุปจฺจยา ในที่ทุกแหง ผูศึกษาพึงทราบวิธีนับดวยอํานาจปจจัยที่มี
วิธีนับนอยกวา และดวยอํานาจจํานวนที่ไมขัดกัน.
ก็ในบรรดาปจจัยทั้งหลายที่ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ ปจจัยเหลาใด
ไมตั้งอยูโดยอนุโลม ผูศึกษาพึงทราบปจจัยเหลานั้นดวยอยางใด ? คือ
เมื่อ อนันตรปจจัย ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ สนนันตรปจจัย อาเสวนปจจัย นัตถิปจจัย และวิคตปจจัย ยอมไมตั้งอยูโดยอนุโลม. เมื่อ
สหชาตปจจัย ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ เหตุปจจัย อัญญมัญญปจจัย
วิปากปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย และสัมปยุตตปจจัย ยอมไมตั้งอยูโดย
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อนุโลม. เมื่อ นิสสยปจจัย ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ วัตถุปุเรชาตปจจัย
ยอมไมตั้งอยูโดยอนุโลม. เมื่อ อาหารปจจัย หรือ อินทริยปจจัย ตั้งอยู
โดยเปนปจจนียะ เหตุปจจัย อัญญมัญญปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย
และสัมปยุตตปจจัย ยอมไมตั้งอยูโดยอนุโลม. แตเมื่อ อารัมมณปจจัย
ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ อธิปติปจจัย และอุปนิสสยปจจัยยอมไมตั้งอยู
โดยอนุโลม อนึ่ง อารัมมณาธิปติปจจัย และอารัมมณูปนิสสยปจจัย
ยอมมีไมได. โดยอุบายนี้ ในที่ทุกสถานพึงทราบวิสัชนาที่มีไดและมีไมได
ไวแลว พึงขยายวาระทั้งหลายดวยอํานาจแหงวิสัชนาที่มีได.
วาระทั้งหลายวา อนนฺตเร สตฺต ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ
ใน ติมูลกนัย เปนตน แมทั้งหมดไดในทุมูลกนัยนั่นเอง สวนใน
สัตตมูลกนัยเปนตน คําวา นสหชาตปจฺจยา นิสฺสเย ตีณิ
เพราะนสหชาตปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ คือ วาระ ๓ ใน
วัตถุนิสสยปจจัย ดวยอํานาจปุเรชาตะ. วิสัชนา ๒ วาระในกัมมปจจัย ดวยอํานาจนานากขณิกกัมมปจจัย. วิสัชนา ๑ วาระในอาหารปจจัย ดวยอํานาจกพฬีการาหาร. วิสัชนา ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย
ดวยอํานาจรูปชีวิตินทรีย. ในวิปปยุตตปจจัย ธรรมทั้งหลายมีกุศล
เปนตน อันมีอัพยากตะเปนที่สุดถึงแลวโดยลําดับดวยคําวา ตีณิ คือ ๓
วาระ ดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย. คําวา อตฺถิ อวิคตเสุ ปฺจ ใน
อัตถิและอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ความวา วิสัชนา ๓ วาระเหลานั้นดวย
และวิสัชนา ๒ เหลานี้คือ กุสลาพฺยากตา อพฺยากตสฺส, อกุสลาพฺยา๑

๑. ใจความในประโยคนี้ทั้งหมด ขัดตอสภาวะและพระบาลีขอ ๑๐๔๘ และขอ ๑๐๕๑ แตจําตอง
แปลตามบาลีอรรถกถาซึ่งตรงกันทั้งของไทยและของพมา.
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กตา อพฺยากตสฺส (กุ. อัพ-อัพ และ อกุ. อัพ-อัพ) ยอมมีดวยอํานาจ
ปจฉาชาตินทริยปจจัย. ก็ตั้งแตปจฉาชาตปจจัยเปนปจจนียะ (ปจฺจนีก)
ไป คําวา อตฺถิอวิคเตสุ เอก คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ ดวย
อํานาจอาหารและอินทริยปจจัย เมื่อถือเอานอาหารปจจัยแลว ก็ไมควร
ถือเอา นอินทริยปจจัย. อนึ่ง เมื่อถือเอานอินทริยปจจัย ก็ไมควร
ถือเอา นอาหารปจจัย ดวยเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ? เพราะเมื่อปจจัย
ทั้ง ๒ อัน อาจารยถือเอาโดยเปนอันเดียวกันแลว วาระที่จะนับก็ไมมี
แมเมื่อฌานและมัคคปจจัยเปนตนตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ ไมตองทําอนุโลม
ใหเปนขอเดียว โดยอาหารปจจัย หรืออินทริยปจจัย (แกทําใหแยกกัน)
ดังที่ตรัสวา อินฺทฺริเย เอก (ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ) อตฺถิยา
เอก อวิคเต เอก อาหาเร เอก อตฺถยิ า เอก อวิคเต เอก ในทีส่ ุด.
คําที่เหลือในอธิการนี้มีเนื้อความกระจางแลวทั้งนั้น แล.
นเหตุมูลกนัย จบ
ใน นอารัมมณมูลกนัย เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ ใน
อัญญมัญญมูลกนัย คําวา นอฺปจฺจยา เหตุยา ตีณิ เพราะ
นอัญญมัญญปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ คือกุศลเปนตน เปน
ปจจัยแกรูปที่มีจิตเปนสมุฏฐาน. สองบทวา อธิปติยา อฏ ในอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ เพราะนสหชาตปจจัย ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ความวา บรรดาวาระ ๑๐ ที่ทานกลาวไวในอธิปติปจจัย ไดวาระ ๘ ที่
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เหลือโดยชักออก ๒ วาระ คือ กุศลเปนปจจัยแกกุศลและอัพยากตะ
อกุศลเปนปจจัยแกอกุศลและอัพยากตะ. สองบทวา สหชาเต ปฺเจ
ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ คือวาระ ๒ เหลานี้ คือ กุศลและอัพยากตะ
เปนปจจัย แกอัพยากตะ อกุศลกับอัพยากตะเปนปจจัยแกอัพยากตะ กับ
วาระ ๓ ที่ทา นกลาวไวในเหตุปจจัย.
สองบทวา นิสฺสเย สตฺต ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ วาระ ๒
เหลานี้ คือ อัพยากตะเปนปจจัยแกกุศล อัพยากตะเปนปจจัยแกอกุศล
ก็วาระ ๕ เหลานั้นยอมมีดวยอํานาจเปนวัตถุ. สองบทวา กมฺเม ตีณิ
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ คือวาระ ๓ ที่ทานกลาวไวในนเหตุปจจัยนั่นเอง
แมในติกะที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ สองบทวา อธิปติยา ตีณิ ใน
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ คือวาระที่กลาวไวในหนหลัง.
ใน นอาหารมูลกนัย คําวา อฺมฺเ ตีณิ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ผูศึกษาพึงทราบวาระดวย อํานาจเจตสิกที่เหลือ
เวนอาหาร ก็แมในอธิการนี้ ในนอาหารปจจัย และนอินทริยปจจัย ทาน
ถือเอาคราวละ ๑ ปจจัย ไมถือเอา ๒ ปจจัยรวมกัน เหมือนในหนหลัง
(คือแยกแสดงไมแสดงรวมกัน). คําวา นสมฺปยตฺตปจฺจยา เหตุยา
ตีณิ เพราะนสัมปยุตตปจจัยในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ มีวาระที่ทาน
กลาวไวใน นอัญญมัญญปจจัย ในหนหลัง อธิปติยา อฏ ใน
อธิปติปจจัย มี ๘ วาระ คือวิสัชนาที่กลาวไวในหนแลวในหนหลังเหมือนกัน.
๑

๑. บาลีอรรถกถาของไทยหนา ๑๕๐ บรรทัดที่ ๑๑ เปน กุสโล กุสลสฺส อกุสโล อกุสลสฺส
(คือ กุ-กุ, อกุ-อกุ) ซึ่งผิดสภาวะ ในที่นจี้ ึงแปลตามบาลีพมาทีวา กุสโล กุสลาพฺยากสฺส อกุสโล
อกุสกาพฺยากสฺส.
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พึงทราบวินิจฉัยใน นวิปปยุตตปจจัยเปนมูล. สองบทวา กมฺเม
ปฺจ ในกัมมปจจัย มี ๕ วาระ คือมีวาระ ๕ อยางนี้คือ เจตนามีกุศล
เปนตนเปนปจจัยแกกุศลเปนตน ที่เกิดรวมกัน กุศลและอกุศลเจตนา
ที่เกิดตางขณะกันเปนปจจัยแกวิบาก และแกรปู ที่มีกรรมเปนสมุฏฐาน.
ในอาหารปจจัย และ อินทริยปจจัย มีวาระ ๓ เหมือนกับสหชาตปจจัย.
ในฌานปจจัยและมัคคปจจัยเปนตน มีวาระ ๓ เหมือนกับเหตุปจจัย.
ใน โนอัตถิมูลกนัย มีอธิบายวา เพราะ เหตุ ชื่อวา โนอตฺถิ
ไมมี มีแต อัตถิ แนนอน. เพราะฉะนั้น ทานจึงไมถือเอา เหตุปจจัย
นั้น แลวกลาววา นอารมฺมเณ นว ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
(เหตุปจจัยแสดงไมได). ปจจัยทั้งหลาย ที่เขาลักษณะอัตถิปจจัยแมอื่น
ยอมไมทั้งอยูโดยอนุโลมในอธิการนี้.
ก็คํานี้วา กมฺเม เทฺว ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ทานกลาวดวย
อํานาจนานากขณิกกัมมปจจัย ปจจัยทั้งหมดยอมไดโดยปจจนียะ. ก็วาระ
ทั้งหลาย ตอจากนั้นอันทานไมถือเอาปจจัยใด แมที่ไดอยูโดยอนุโลม
ถือเอาโดยเปนปจจนียะ ปจจัยนั้นยอมไดการประกอบในภายหลัง เพราะ
เหตุนั้นเอง ในอธิการนี้ทานจึงกลาวไววา โน อตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา
ฯ เป ฯ โนอวิคตปจฺจยา กมฺเม เทฺว ฯ เป ฯ ถามวา ก็เพราะเหตุไร
ทานจึงไมถือเอาปจจัยนั้นในฐานะของตนเองเลย แกวา เพราะเมื่อปจจัย
ทั้งหมดที่เหลือ ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ ปจจัยหนึ่งเทานั้นยอมไดโดย
อนุโลม
จริงอยู นี้เปนลักษณะในปจจนียานุโลมนี้ คือเมื่อปจจัยทั้งหมด
ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ ปจจัยใดปจจัยเดียวเทานั้นยอมไดโดยอนุโลม
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ปจจัยนั้น ทานจะกลาวในภายหลัง. แมในคําวา โนอตฺถิปจฺจยา นเหตุปจฺจยา ฯ เป ฯ โนอวิคตปจฺจยา อุปฺปนิสฺสเย นว ก็ในนัยนี้เหมือนกัน
ก็คํานี้ทานกลาวไวดวยอํานาจแหง ปกตูปนิสสยปจจัย ในที่ทุกแหงวาระ
ที่มีไดและไมได ที่ทานกลาวไวกอนและภายหลัง พึงทราบโดยนัยนี้แล.
ปจจนียานุโลมแหงปญหาวาระ จบ
วรรณนากุสลติกปฏฐาน จบ

