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๒. เวทนาติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๐๗๗] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๗๘] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑ บาลีเลม ๔๐
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[๑๐๗๙] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น,
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
อารัมมณปจจัยเปนตน
[๑๐๘๐] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่สมั ปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย ... เพราะอธิปติปจจัย
(ในอธิปติปจจัย ปฏิสนธิไมมี)... เพราะอนันตรปจจัย ... เพราะ
สมนันตรปจจัย ... เพราะสหชาตปจจัย ... เพราะอัญญมัญญปจจัย...
เพราะนิสสยปจจัย ... เพราะอุปนิสสยปจจัย... เพราะปุเรชาตปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น. ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๐๘๑] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่สมั ปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย... เพราะกัมมปจจัย ...
เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา. เกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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[๑๐๘๒] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยทุกขสหคตกายวิญญาณ
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๘๓] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น.
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ .
[๑๐๘๔] ธรรมทีส่ มั ปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมทีส่ ัมปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะอาหารปจจัย... เพราะอินทริยปจจัย ...
เพราะฌานปจจัย... เพราะมัคคปจจัย ... เพราะสัมปยุตตปจจัย ...
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๑๐๘๕] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๑๐๘๖] ธรรมที่สมั ปยุตตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น.
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ . ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
เพราะอัตถิปจจัย... เพราะนัตถิปจจัย ... เพราะวิคตปจจัย ...
เพราะอวิคตปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๐๘๗] ในเหตุปจ จัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
... ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
เหตุมูลกนัย
เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ... ในวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อารัมมณ อธิปติมูลกนัย
เพราะอารัมมณปจจัย... เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓
วาระ ... ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อาเสวนมูลกนัย
เพราะอาเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
วิปากมูลกนัย
เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ... ในอารัมมณปจจัย
มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๒
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฌานมูลกนัย
เพราะฌานปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
มัคคมูลกนัย
เพราะมัคคปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในวิปากปจจัย มี
๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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อวิคตมูลกนัย
เพราะอวิคตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
การนับปจจัยในปฏิจจวาระแหงเวทนาติกะ พึงใหพิสดารเหมือนการ
นับปจจัย แหงกุสลติกะ.
ปจจนียนัย
[๑๐๘๘] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัย ธรรมท
สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ซึ่งเปนอเหตุกะ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ .
[๑๐๘๙] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยทุกขสหคตกายวิญญาณ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น
[๑๐๙๐] ๓. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ซึ่งเปนอเหตุกะ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธทั้งหลาย
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
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[๑๐๙๑] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่สมั ปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
มีปฏิสนธิบริบูรณในนอธิปติปจจัย.
[๑๐๙๒] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุต ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๙๓] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๙๔] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมทีส่ ัมปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย...
แมนปจฉาชาตปจจัย แมนอาเสวนปจจัย มีปฏิสนธิจิต บริบูรณ.
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[๑๐๙๕] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวย
สุขเวทนา เกิดขึ้น.
[๑๐๙๖] ๒. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยขันธทั้งหลายที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น.
[๑๐๙๗] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยขันธทั้งหลายที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น.
[๑๐๙๘] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมทีส่ ัมปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย. . . เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยสุขสหคตกายวิญญาณ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๐๙๙] ๑. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยทุกขสหคตกายวิญญาณ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๑๐๐] ๒. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
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คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ทีส่ หรคตดวยจักขุวิญญาณ เกิดขึ้น,
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๑๐๑] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมที่สมั ปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ซึ่งเปนอเหตุกะ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๑๐๒] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา อาศัยธรรมที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยทุกขสหคตกายวิญญาณ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๑๐๓] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรมที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึน้ เพราะนมัคคปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ซึ่งเปนอเหตุกะ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ .
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๑๐๔] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยธรรมทีส่ ัมปยุต
ดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิด
ขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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[๑๑๐๕] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึน้ .
การนับจํานวนวาระในปจจนียะแหงปฏิจจวาระ
[๑๑๐๖] ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๑๐๗] เพราะนเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๑๐๘] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ใน
นปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ . . . ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัยมี ๑ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๑๐๙] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย
นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นมัคคปจจัย ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๑๐] เพราะนอธิปติปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ.. ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒ 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 ๒ วาระ.
[๑๑๑๑] เพราะนปุเรชาตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๑๑๒] เพราะนปุเรชาตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ. . . ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ.
[๑๑๑๓] เพราะนปจฉาชาตปจจัย... เพราะนอาเสวนปจจัย...
เพราะนกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ...ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
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[๑๑๑๔] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๒
วาระ . . . ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย
มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๑๕] เพราะนกัมมปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ ... ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ.
[๑๑๑๖] เพราะนวิปากปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. นวิปากปจจัน
เหมือนกับนกัมมปจจัย.
[๑๑๑๗] เพราะนฌานปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๑๑๘] เพราะนฌานปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๑๑๙] เพราะนมัคคปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ . . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาต-
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ
ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ.
[๑๑๒๐] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓
วาระ. . . ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ โนนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๒๑] เพราะนมัคคปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ . . . ในนอาเสวนปจจัย มี ๑
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๒๒] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ...ใน
นอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒
วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๒๓] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ . . . ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑
วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ.
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[๑๑๒๔] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจ จัย นอธิปติปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย ในนมัคคปจจัยมี ๑ วาระ.
การนับวาระในปจจนียะ จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปฏิจจวาระ
[๑๑๒๕] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
ในนวิปปยุตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๑๒๖] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๓ วาระ . . . ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. พึงนับวาระเหมือนกุสลติกะ.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับวาระในปจจนียานุโลมแหงปฏิจจวาระ
[๑๑๒๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
. . . ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓
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วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌาน
ปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ 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.
[๑๑๒๘] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย ในอารัมมณปจจัย 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 ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี
๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌาน
ปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ 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.
[๑๑๒๙] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย
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 ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ
ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี
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๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๓๐] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย นปุเรชาตปจจัย
นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑
วาระ . . . ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ใน
สหชาตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๑ วาร ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๓๑] เพราะนเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย ฯลฯ 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 ใน
อุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑
วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
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[๑๑๓๒] เพราะนอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
เพราะนปุเรชาตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย
นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ.
[๑๑๓๓] เพราะนฌานปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาติปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะนมัคคปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...ในอนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๑๓๔] เพราะนวิปปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ . . . ใน
อารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในอนันตรปจจัย
มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒
วาระ ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ
ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๑๓๕] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจ จัย ในอารัมมณปจจัย
มี ๑ วาระ . . . ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑ วาระ
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ในสหชาติปจจัย มี ๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๓๖] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจ จัย นอธิปติปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย
นวิปากปจจัย 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 ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
[๑๑๓๗] เพราะนวิปปยุตตปจจัย นเหตุปจจัย นอธิปติปจจัย
นปุเราชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย นวิปากปจจัย นมัคคปจจัย 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 ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ปจจนียานุโลม จบ
ปฏิจจวาระ จบ
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สหชาตวาระ เปนตน
[๑๑๓๘] เกิดรวมกับธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ อิง
อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ อาศัยธรรมที่สมั ปยุตดวย
สุขเวทนา ฯลฯ เจือกับธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา.
[๑๑๓๙] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา สัมปยุตกับธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ สัมปยุตกับขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เกิดขึ้น
ขันธ ๑ สัมปยุตกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
สัมปยุตตวาระ จบ
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๑๔๐] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๑๔๑] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๑๔๒] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
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๒. อารัมมณปจจัย
[๑๑๔๓] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา แลวพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา. ออกจาก
ฌานที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ออกจากมรรค, ออกจากผลแลว, พิจารณา
ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๒. พระอริยบุคคลทั้งหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละแลวที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา พิจารณากิเลสทั้งหลายที่
ทานขมแลว. รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นขันธที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวย
จิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธ
นั้น ราคะ ทิฏฐิ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
๓. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๔๔] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. เมื่อบุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวย
จิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาแลว โทมนัสยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีวิปปฏิสาร.
๒. เมื่อฌานที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเสื่อมไป โทมนัสยอมเกิด
ขึ้นแกบุคคลผูมีวิปปฏิสาร.
๓. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
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[๑๑๔๕] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา แลวพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๒. บุคคลออกจากฌานที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ออกจากมรรค,
ออกจากผลแลว, พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๓. พระอริยบุคคลทั้งหลายพิจารณากิเลสทั้งหลาย ที่ละแลว ที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา พิจารณากิเลส
ทั้งหลาย ที่ขมแลว, รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน. พิจารณา
เห็นขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๔. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
๕. พระอริยบุคคลทั้งหลาย รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยเจโตปริยญาณ.
๖. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ขันธ
ทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๔๖] ๔. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. เพราะปรารภซึ่งโทสะ โทสะ โมหะ ยอมเกิดขึ้น. เพราะปรารภ
โมหะที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา โมหะ โทสะ ยอมเกิดขึ้น. เพราะปรารภ
ทุกขสหคตกายวิญญาณ โทสะ โมหะ ยอมเกิดขึ้น.
.
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๒. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ขันธ
ทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๔๗] ๕. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอริยบุคคลทั้งหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ขม แลว,
รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๒. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ขันธ
ทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๔๘] ๖. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอริยบุคคลทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา พิจารณากิเลสทั้งหลายที่
ขมแลว, รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๒. รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิตที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา ดวยเจโตปริยญาณ.
๓. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๔. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ขันธ
ทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๔๙] ๗. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิต
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา แลวพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา, ออกจากมรรค, ออกจาก
ผล แลวพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๒. พระอริยบุคคลทั้งหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ทานละได
แลวที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา,
พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ขมแลว. รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน,
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา โดยความเปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดีดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๓. บุคคลยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ทิฏฐิ
วิจิกิจฉา อุทธัจจะ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนายอมเกิดขึ้น.
๔. พระอริยบุคคลทั้งหลาย รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยเจโตปริยญาณ.
๕. อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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๖. ขันธที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๗. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๕๐] ๘. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา แลวพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ออกจากมรรค ออกจากผลแลว
ยอมพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๒. พระอริยบุคคลทั้งหลาย. พิจารณากิเลสทั้งหลายที่ละไดแลว
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา พิจารณากิเลส
ทั้งหลายที่ขมแลว, รูกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, เพราะปรารภ
ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ทิฏฐิ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
๓. เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
[๑๑๕๑] ๙. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวย
จิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา โทมนัสยอมเกิดขึ้น แกบคุ คลผูมีวิปปฏิสาร.
๒. เมื่อฌานที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เสื่อมไปแลว โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น แกบุคคลผูมีวิปปฏิสาร.
๓. เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ยอมเกิดขึ้น.
๓. อธิปติปจ จัย
[๑๑๕๒] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาแลว กระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอม
พิจารณา ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๒. ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ออกจากมรรค ออก
จากผลแลว กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอม
พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๓. ยอมยินดียอ มเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาใหเปนอารมณอยางหนักแนนดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ครั้นกระทําขันธนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิบดีที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกสัมปยุตขันธ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๑๕๓] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาแลว กระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอม
พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๒. ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ออกจากมรรค, ออก
จากผลแลว กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอม
พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๓. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งเพราะกระทําขันธทั้งหลายที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ใหเปนอารมณอยางหนักแนนดวยจิตที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนา ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนายอมเกิดขึ้น ฯลฯ
[๑๑๕๔] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิบดีที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๑๕๕] ๔. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว การทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๒. ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ออกจากมรรค
ออกจากผล แลวการทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ยอม
พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๓. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ใหเปนอารมณอยางหนักแนนดวยจิตที่สัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิบดีที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๑๕๖] ๕. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา กระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน
ยอมพิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๒. ออกจากฌานที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา, ออกจากมรรค,
ออกจากผลแลว กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ยอม
พิจารณาดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
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๓. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาใหเปนอารมณอยางหนักแนน ดวยจิตที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิที่สัมปยุตดวยสุขเวทนายอมเกิดขึ้น ฯลฯ.
๔. อนันตรปจจัย
[๑๑๕๗] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
๒. อนุโลมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกโคตรภูที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค.
๖. มรรค เปนปจจัยแกผล.
๗. ผล เปนปจจัยแกผล.
๘. อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๙. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๑๕๘] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ๑. จุติจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกอุปบัติจิตที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. ภวังคจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกอาวัชชนจิต
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. สุขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. วิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัย
แกกิริยามโนวิญญาณธาตุ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. ภวังคจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกภวังคจิตที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๖. กุศลและอกุศลจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
วุฏฐานะที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
๗. กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ, ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๑๕๙] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
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[๑๑๖๐] ๔. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ๑. ทุกขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกวิบากมโนธาตุ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๑๖๑] ๕. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. อนุโลมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกโคตรภู
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค.
๖. มรรคเปนปจจัยแกผล.
๗. ผลเปนปจจัยแกผล.
๘. อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
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๙. เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยบุคคลผูออกจากนิโรธ
เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๑๐. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแก
วุฏฐานะที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๑๖๒] ๖. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ๑. จุติจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกอุปบัติจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. อาวัชชนจิต เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๓. วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ ที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๔. ภวังคจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกภวังคจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. กุศลและอกุศลจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกวุฏฐานะที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๖. กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
๗. ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนะของพระอริยบุคคลผูออกจากนิโรธ
เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๑๖๓] ๗. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนจิต เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. สมนันตรปจจัย
[๑๑๖๔] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
เหมือนกับอนันตรปจจัย.
๖. สหชาตปจจัย
[๑๑๖๕] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๑๖๖] ๒. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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ปฏิสนธิที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ยอมไมไดในวาระนี้.
[๑๑๖๗] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๗. อัญญมัญญปจจัย
[๑๑๖๘] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ.
๘. นิสสยปจจัย
ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ.
อัญญมัญญปจจัยก็ดี นิสสยปจจัยก็ดี เหมือนกับสหชาตปจจัย.
๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๑๖๙] ๑. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาแลว ยอมใหทาน
สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, ยังฌานที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนาใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น,
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้นแลว, กอมานะ ถือทิฏฐิ.
๒. บุคคลอาศัยศีลที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยสุตะ จาคะ
ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา อาศัยสุขสหคตกายวิญญาณแลว ยอมใหทานดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น.
ในธรรมหมวด ๕ ที่มีศรัทธาเปนตน พึงเพิ่มคําวา กอมานะ
ถือทิฏฐิ เขาดวย สวนหมวดที่เหลือไมตองเพิ่ม.
๓. บุคคลถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ตัดที่ตอ ปลนไมเหลือ ปลนในเรือนหลังหนึ่ง ยืนดัก
ในทางเปลี่ยว คบทาภรรยาของชายอื่น ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา.
๔. ศรัทธาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สุขสหคตกายวิญญาณเปนปจจัยแกศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ
ทิฏฐิ ความปรารถนา ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา, แกสุขสหคตกายวิญญาณ แก
ขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๑๑๗๐] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาแลว ยังตนใหเดือด
รอน ใหเรารอน เสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.
๒. บุคคลอาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
แลว ยังตนใหเดือดรอน ใหเรารอน เสวยทุกขอันมีการแสวงหาเปนมูล.
๓. บุคคลอาศัยราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนาที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยสุขสหคตกายวิญญาณแลว ฆาสัตว ถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของไมไดให ดวยจิตที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา พูดเท็จ พูดสอเสียด พูด
คําหยาบ พูดเพอเจอ ตัดที่ตอ ปลนไมมีสวนเหลือ ปลนในเรือนหลังหนึ่ง
ยืนดักในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของชายอื่น ฆาชาวบาน ฆาชาวนิคม ฆา
มารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ยังพระโลหิตพระตถาคตใหหอ ดวยจิต
ประทุษรายแลว ทําลายสงฆไหแตกกัน.
๔. ศรัทธาอันสัมปยุตดวยสุขเวทนา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สุขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกโทสะ ฯลฯ แกโมหะ แกทุกขสหคตกายวิญญาณ
แกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๑] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยางคือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ใหทาน สมาทาน
ศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว ยอมยังฌาน
อันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น, ยังมรรค
ใหเกิดขึ้น, ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น, ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น, กอมานะ, ถือทิฏฐิ.
๒. บุคคลอาศัยศีลที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัยสุตะ จาคะ
ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา อาศัย
สุขสหคตกายวิญญาณแลว ยอมใหทานดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น, ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหดวยจิตที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนา, พูดเท็จ, พูดสอเสียด, พูดคําหยาบ, พูดเพอเจอ, ตัดที่ตอ,
ปลนไมมีสวนเหลือ, ปลนในเรือนหลังหนึ่ง, ยืนดักอยูในทางเปลี่ยว, คบหา
ภรรยาของชายอื่น, ฆาชาวบาน, ฆาชาวนิคม.
๓. ศรัทธาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา สุขสหคตกายวิญญาณเปนปจจัยแกศรัทธาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา, แกศีล, สุตะ,
จาคะ, ปญญา, ราคะ, โมหะ, มานะ ทิฏฐิ, ความปรารถนา, แกสุขสหคตกายวิญญาณ, แกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๒] ๔. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยโทสะ แลวยอมฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของ
มิไดให ดวยจิตที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ฯลฯ ยอมทําลายสงฆใหแตกกัน.
๒. บุคคลอาศัยโมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณแลว ยอมฆาสัตว
ยอมถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให ดวยจิตที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ฯลฯ
ทําลายสงฆใหแตกกัน.
๓. โทสะ โมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกโทสะ
โมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ แกขนั ธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๓] ๕. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยโทสะ แลวยอมใหทานดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให ดวยจิตที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
๒. อาศัยโมหะ อาศัยทุกขสหคตกายวิญญาณ แลวยอมใหทาน
ดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
๓. โทสะ โมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ แกสุขสหคตกายวิญญาณ แกขันธทั้งหลาย ที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๑๑๗๔] ๖. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยโทสะ แลวยอมใหทานดวยจิตที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
๒. อาศัยโมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ แลวยอมใหทานดวย
จิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
๓. โทสะ โมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกศรัทธา
ฯลฯ ความปรารถนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแกขันธทั้งหลายที่สัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๕] ๗. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยางคือ ทีเ่ ปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว ยอม
ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ อาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ
ทิฏฐิ ความปรารถนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว ยอมใหทานดวย
จิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของไมไดใหดวยจิตที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
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๒. ศรัทธาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่สัมปยุต
ดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ แกความปรารถนา แกขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๖] ๘. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว ให
ทานดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
๒. บุคคลอาศัยศีลที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ อาศัยความ
ปรารถนาแลว ใหทานดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหดวยจิตที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ฯลฯ ฆาชาวนิคม.
๓. ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
สุขสหคตกายวิญญาณ เปนปจจัยแกความปรารถนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
แกสุขสหคตกายวิญญาณ แกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๑๗๗] ๙. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 41

๑. บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาแลว ยังคน
ใหเดือดรอน ใหเรารอน เสวยทุกข อันมีการแสวงหาเปนมูล.
๒. บุคคลอาศัยศีลที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ฯลฯ อาศัย
ความปรารถนาแลว ยอมฆาสัตว ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหดวยจิตที่
สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ฯลฯ ทําลายสงฆใหแตกกัน.
๓. ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
เปนปจจัยแก โทสะ โมหะ ทุกขสหคตกายวิญญาณ แกขนั ธทั้งหลาย ที่
สมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๐. อาเสวนปจจัย
[๑๑๗๘] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๒. อนุโลมญาณที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกโคตรภู.
๓. อนุโลมญาณ เปนปจจัยแกโวทาน.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๑๑๗๙] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
๑

๑. ปุเรชาตปจจัยและปจฉาชาตปจจัย แสดงโดยเวทนาติกะไมได
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คือ ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๑๑๘๐] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
คือ ๑. ขันธทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดกอน ๆ เปน
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
๒. อนุโลมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกโดธรรม
๓. อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
๔. โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
๕. โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๑๑. กัมมปจจัย
[๑๑๘๑] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัย
แกสัมปยุตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๑๑๘๒] ๒. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๑๑๘๓] ๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
[๑๑๘๔] ๔. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ.
ที่เปนสหชาตะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัย
แกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๑๘๕] ๕. ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๑๘๖] ๖. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปนสหชาตะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปนนานาขณิกะ ไดแกเจตนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปน
ปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๑๑๘๗] ๗. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
[๑๑๘๘] ๘. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
อยางเดียว คือที่เปนนานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่สัมปยุตดวย
อทุกขมสุขเวทนาเปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๑๒. วิปากปจจัย
[๑๑๘๙] ๑. ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกขันธ
๒ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ฯลฯ
[๑๑๙๐] ๒. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
๓. ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
คือ ขันธ ๑ ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๓. อาหารปจจัย ฯลฯ ๒๑. อวิคตปจจัย
[๑๑๙๑] ๑. ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอาหารปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของฌานปจจัย เปน
ปจจัยดวยอํานาจของมัคคปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของสัมปยุตปจจัย
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เปนปจจัยดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของนัตถิปจจัย
เปนปจจัยดวยอํานาจของวิคตปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.
๑

การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๑๑๙๒] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ 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 ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓
วาระ.
๑. เหตุมูลกนัย
เหตุสภาคะ
[๑๑๙๓] เพราะเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในมัคคปจจัย มี
๒ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑. วิปปยุตตปจจัย แสดงโดยเวทนาติกะไมได
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เหตุฆฏนา
[๑๑๙๔] ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๑ คือ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๒. อารัมมณมูลกนัย
อารัมมณสภาคะ
[๑๑๙๕] เพราะอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาร. . .
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ.
อารัมมณฆฏนา
ปจจัย ๓ คือ อารัมมณะ อธิปติ อุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ.
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๓. อธิปติมลู กนัย
อธิปติสภาคะ
[๑๑๙๖] เพราะอธิปติปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ . . . ใน
อารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๒ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓
วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อธิปติฆฏนา
[๑๑๙๗] ปจจัย ๓ คือ อธิปติ อารัมมณะ อุปนิสสยปจจัย มี ๔
วาระ.
ปจจัย ๗ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญนัญญะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อาหาระ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
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ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
[๑๑๙๘] ปจจัย ๑๐ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๑ คือ อธิปติ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔. อนันตรมูลกนัย ๕. สมนันตรมูลกนัย
อนันตรสภาคะ
[๑๑๙๙] เพราะอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ . . .
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๒ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
อนันตรฆฏนา
[๑๒๐๐] ปจจัย ๕ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ อาเสวนะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ กัมมะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
สมนันตรปจจัย เหมือนกับอนันตรปจจัย.
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๖. สหชาตะ ๗. อัญญมัญญะ ๘. นิสสยมูลกนัย
สหชาตสภาคะ เปนตน
[๑๒๐๑] เพราะสหชาตปจจัย ... เพราะอัญญมัญญปจจัย ... เพราะ
นิสสยปปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ . . . ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ใน
สหชาตปจจัยมี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัยมี ๓ วาระ ในกัมมปจจัยมี ๓วาระ
ในวิปากปจจัยมี ๓ วาระ ในอาหารปจจัยมี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัยมี ๓ วาระ
ในฌานปจจัยมี ๓ วาระ ในมัคคปจจัยมี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัยมี ๓ วาระ
ในอัตถิปจจัยมี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัยมี ๓ วาระ.
นิสสยฆฏนา
[๑๒๐๒] ปจจัย ๖ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ สมปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัยมี ๓ วาระ.
ปจจัย ๗ คือ นิสสยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ วิปากะ สัมปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๙. อุปนิสสยมูลกนัย
อุปนิสสยสภาคะ
[๑๒๐๓] เพราะอุปนิสสยปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ
ในอธิปติปจจัยมี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัยมี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในนัตถิ
ปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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อุปนิสสยฆฏนา
[๑๒๐๔] ปจจัย ๓ คือ อุปนิสสยะ อารัมมณะ อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ.
ปจจัย ๕ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ นัตถิ วิคตปจจัยมี ๗ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ อาเสวนะ
นัตถิ วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๒ คือ อุปนิสสยะ กัมมปจจัย มี ๘ วาระ
ปจจัย ๖ คือ อุปนิสสยะ อนันตระ สมนันตระ กัมมะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๐. อาเสวนมูลกนัย
อาเสวนสภาคะ
[๑๒๐๕] เพราะอาเสวนปจจัย ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ใน
สมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี
๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อาเสวนฆฏนา
ปจจัย ๖ คือ อาเสวนะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ
วิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๑๑. กัมมมูลกนัย
กัมมสภาคะ
[๑๒๐๖] เพราะกัมมปจจัย ในอนันตรปจจัยมี ๒ วาระในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓
วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓
วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๒ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
กัมมฆฏนา
[๑๒๐๗] ปจจัย ๒ คือ กัมมะ อุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ กัมมะ อนันตระ สมนันตระ อุปนิสสยะ นัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อาหาระ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ กัมมะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสลยะ วิปากะ
อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๒. วิปากมูลกนัย
วิปากสภาคะ
[๑๒๐๘] เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ. . .ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอัตถิปจ จัย มี ๓
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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วิปากฆฏนา
ปจจัย ๗ คือ วิปากะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
๑๓. อาหารมูลกนัย
อาหารสภาคะ
[๑๒๐๙] เพราะอาหารปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย
มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อาหารฆฏนา
[๑๒๑๐] ปจจัย ๗ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.

นิสสยะ
วิปากะ
กัมมะ
กัมมะ
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ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อาหาระ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อาหาระ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๔. อินทริยมูลกนัย
อินทริยสภาคะ
[๑๒๑๑] เพราะอินทริยปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอธิปติปจจัยมี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
อินทริยฆฏนา
[๑๒๑๒] ปจจัย ๗ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญนัญญะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ ฌานะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ ฌานะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ ฌานะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ มัคคะ สัมปยุตตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อาหาระ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๑ คือ อินทริยะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ
นิสสยะ วิปากะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๕. ฌานมูลกนัย
ฌานสภาคะ
[๑๒๑๓] เพราะฌานปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย ๓ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ฌานฆฏนา
[๑๒๑๔] ปจจัย ๗ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ มัคคะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ ฌานะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ มัคคะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๘. มัคคมูลกนัย
มัคคสภาคะ
[๑๒๑๕] เพราะมัคคะปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ . . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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มัคคฆฏนา
[๑๒๑๖] ปจจัย ๗ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ ฌานะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ ฌานะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๙ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อินทริยะ
สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๐ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๑๑ คือ มัคคะ เหตุ อธิปติ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
วิปากะ อินทริยะ สัมปยุตตะ อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
๑๙. สัมปยุตตมูลกนัย
สัมปยุตตสภาคะ
[๑๒๐๗] เพราะสัมปยุตตปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปาก
ปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ
ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
สัมปยุตตฆฏนา
[๑๒๑๘] ปจจัย ๖ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๗ คือ สัมปยุตตะ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
อัตถิ อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๒๐-๒๔ อัตถิมูลกนัยเปนตน
เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะ
อวิคตปจจัย ฯลฯ.
อนุโลมแหงปญหาวาระ จบ
ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ
[๑๒๑๙] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแหงธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย...เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๒๒๐] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๒๒๑] ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๒๒๒] ธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๑๒๒๓] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๒๒๔] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปจจัยแกธรรม
ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๑๒๒๕] ธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอทุขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๒๒๖] ธรรมที่สมั ปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัยแก
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๑๒๒๗] ธรรมทีส่ ัมปยุตตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนปจจัย
แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัยดวยอํานาจ องอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะแหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๑๒๒๘] ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ... ในนอารัมมณปจจัย มี ๙
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย 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 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 ในนวิปปยุคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๙ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
นเหตุมูลกนัย
[๑๒๒๙] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ
. . .ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
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เพราะอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย
นอาเสวนปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัยมี
๘ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
แมในเวทนาติกะ นี้ ผูมีปญญาพึงจําแนกมูลกนัยทั้งหมดเหมือนนับ
จํานวนวาระในปจจนียะ แหงกุสลติกะ
ปจจนีนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะแหงปญหาวาระ
เหตุสภาคะ
[๑๒๓๐] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓
วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย 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 ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
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เหตุฆฏนา
ปจจัย ๗ คือเหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ แหงกุสลติกะ นับโดยวิธี
สาธยายฉันใด แมเวทนาติกะนี้ ก็พงึ นับฉันนั้น.
เพราะกัมมปจจัย ในนเหตุปจจัย มี ๘ วาระ . . . ในนอารัมมณปจจัยมี ๘ วาระ ฯลฯ ในโนอวิคตปจจัย มี ๘ วาระ
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลมแหงปญหาวาระ
นเหตุมูลกนัย
[๑๒๓๑] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี
๗ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ 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
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[๑๒๓๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย
มี ๓ วาระ . . . ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัยมี ๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย
มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๒๓๓] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ . . . ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นอุปนิสสยปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัน นวิปากปจจัย
นอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย
นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนอัตถิปจจัย โนนัตถิปจจัย
โนวิคตปจจัย โนอวิตปจจัย ในกัมมปจจัยมี ๘ วาระ
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย
นปุเรชาตปจจัย นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นกัมมปจจัย ฯลฯ
โนวิคตปจจัย ในอุปนิสสยปจจัยมี ๙ วาระ
นเหตุมูลกนัย จบ
๑

๒

๑. และ ๒. จํานวนปจจัยทีย่ กมาแสดงเทากัน ตางกันแตในขอ ๑. เวนไมแสดงกัมมปจจัย
โดยปจจนียะ แตนํามาแสดงโดยลนุโลม สวนในขอ ๒. เวนไมแสดงอุปนิสยปจจัยโดยปจจนียะ
แตนํามาแสดงโดยอนุโลม คือไมแสดงนอุปนิสสยปจจัยและนกัมมปจจัยพรอมกัน แตแยกแสดง
ทีละปจจัย ๒. บาลีไทยขาดไป.
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[๑๒๓๔] เพราะนอารัมมณปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ...
ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
[๑๒๓๕] เพราะโนอวิคตปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .
ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัยมี ๗ วาระ.
[๑๒๓๖] เพราะโนอวิคตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ...ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ
ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๑๒๓๗] เพราะโนอวิคตปจจัย นเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย
นอธิปติปจจัย นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นสหชาตปจจัย
นอัญญมัญญปจจัย นนิสสยปจจัย นอุปนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย
นปจฉาชาตปจจัย นอาเสวนปจจัย นวิปากปจจัย นอาหารปจจัย
นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย
มี ๘ วาระ.
เพราะโนอวิคตปจจัย นเหตุปจจัย ฯลฯ นนิสสยปจจัย นปุเรชาตปจจัย ฯลฯ นกัมมปจจัย ฯลฯ โนวิคตปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี
๙ วาระ
๑

๒

๑. - ๒. ไมแสดงนอุปนิสสยปจจัยและนกัมมปจจัยพรอมกัน แตแยกแสดงโดยนัยเดียวกับ
ขอ (๑๒๓๓). ๒. บาลีไทยขาดไป
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การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม แหงกุสลติกะ นับโดยวิธี
สาธยายฉันใด เวทนาติกะนี้ ก็พึงนับฉันนั้น.
ปจจนียานุโลม จบ
เวทนาติกะที่ ๒ จบ
อรรถกถาวรรณนาเนื้อความแหงเวทนาติกปฏฐาน
ธรรมเหลานี้คือ เวทนา ๓ รูป นิพพาน ยอมไมไดใน เวทนาติกะ
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เอก ขนฺธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
เปนตน. คําวา ปฏิสนฺธกิ ฺขเณ สุขาย เวทนาย ตรัสดวยอํานาจสเหตุกปฏิสนธิ สวนทุกขเวทนายอมไมไดในปฏิสนธิกาล. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงระบุถึงปฏิสนธิในวาระที่ ๒. คําวา ปฏิสนฺธิกฺขเณ ใน
วาระที่ ๓ ตรัสดวยอํานาจสเหตุกปฏิสนธิ ก็คําที่เหลือในอธิการนี้ในปจจัยอื่น
จากนี้ ยอมเปนไปตามพระบาลีนั่นแหละ ในที่ทั้งปวงตรัสวาระไว ๓ วาระ
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหตุยา ตีณิ ฯเปฯ อวิคเต ตีณิ.
ก็ในการเทียบเคียงปจจัยตรัสวา วิปาเก เทฺว ในวิปากปจจัยมี ๒
วาระ ในเหตุมูลกนัย เพราะทุกขเวทนาฝายวิบากที่เปนสเหตุกะไมมี. ในการ
เทียบเคียงกับอธิปติปจจัยเปนตน วิปากปจจัย มีวิสัชนา ๒ วาระเทานั้น.
เพราะเหตุไร ? เพราะอธิปติ ฌาน และมัคคปจจัยไมมีโดยเปนวิปากทุกขเวทนา. ก็ในการเทียบเคียงปจจัยเหลาใด วิปากปจจัยยอมไดวาระ ๒ แมใน
ปจจัยเหลานั้นก็ไดวาระ ๒ เหมือนกัน เพราะเทียบเคียงกับวิปากปจจัย.
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ในนปุเรชาตปจจัย ที่เปน ปจจนียะ วาระ ๒ มาแลว เพราะไม
มีทุกขเวทนา ในอรูปภพ และในปฏิสนธิกาล. แมใน วิปปยุตตปจจัย ก็มี
วาระ ๒ เหมือนกัน เพราะไมมีทุกขเวทนา ในอรูปภพ. ก็ปจ จัยทั้งหลายมี
สหชาตปจจัยเปนตนที่คลุมไปถึงอรูปธรรมทั้งหมด ยอมขาดไปในปจจนียะ
วาระนี้. เพราะเหตุไร ? เพราะธรรมที่สัมปยุตดวยเวทนา อาศัยธรรม
ที่สัมปยุตดวยเวทนาเกิดขึ้นไมได โดยเวน จากสหชาตปจจัยเปนตน และเพราะ
ธรรมที่สัมปยุตดวยเวทนาเกิดไดโดยเวนปจฉาชาตปจจัย.
ก็ในการเทียบเคียงปจจัย คําวา นปุเรชาเต เอก ในนปุเรชาตปจจัยมี ๑ วาระ ตรัสหมายถึง ธรรมในปฏิสนธิในอรูปภพ และธรรมที่สัมปยุต
ดวยอเหตุกอทุกขมสุขเวทนา. สองบทวา นกมฺเม เทฺว ในนกัมมปจจัยมี ๒
วาระ ตรัสดวยอํานาจเจตนาที่สัมปยุตดวยอเหตุกกิริยา. จริงอยู อเหตุกกิริยา
เจตนาที่สัมปยุตดวยเวทนาเหลานั้น
ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมทั้งหลาย
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา. แมในคําวา นเหตุปจฺจยา
นกมฺมปจฺจยา นวิปาก ก็นัยนี้เหมือนกัน. สองบทวา นวิปฺปยุตฺเต เอก
ในนวิปปยุตตปจจัยมี ๑ วาระ ตรัสดวยอํานาจอาวัชขนจิตในอรูปภพ. ในการ
เทียบเคียงปจจัยทุกแหง พึงทราบวิธีนับโดยอุบายนี้.
ปจจัยที่ไดใน อนุโลมปจจนียะ เทานั้น ตั้งอยูโดยเปนปจจนียะ.
สหชาตปจจัยเปนตน ทีค่ ลุมไปถึงอรูปธรรมทั้งหมดใน ปจจนียานุโลม ยอม
ตั้งอยูโดยอนุโลมเทานั้น ไมตั้งอยูโดยความเปนปจจนียะ แตอธิปติของอเหตุกจิตตุปบาทไมมี เพราะฉะนั้นอธิปติปจจัย จึงไมตั้งอยูโดยความเปนอนุโลม.
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ก็ในปฏิจจวาระเปนตน ปจฉาชาตปจจัยยอมไมมีไดเลย ฉะนั้น
จึงขาดไป. อนึ่ง ในอธิการนี้ ปจจัยเหลาใดมีไดโดยเปนอนุโลม ปจจัยเหลา
นั้น ทานประกอบอธิบายหมุนเวียนไปกับปจจัยที่ไดอยูโดยเปนปจจนียะ. ใน
ปจจัยเหลานั้นมีกําหนดวาระ ๓ เทานั้นคือ ๓-๒ -๑ ผูศึกษาพึงกําหนดตาม
ความเหมาะสม และพึงทราบปจจัยเหลานั้นในที่ทุกสถาน ก็นัยแหงวรรณนานี้ใด
ตรัสแลวในปฏิจจวาระ นัยแหงวรรณนานี้เองตรัสไวในสหชาตวาระเปนตนดวย.
ก็คําวา สมฺปยุตฺตกาน ขนฺธาน ในปญหาวาระ คือขันธทั้งหลาย
ที่สัมปยุตดวยธรรมนั้น หรือดวยเหตุทั้งหลายเหลานั้นเอง หรือดวยสุขเวทนา
เปนตน. บทวา วิปฺปฏิสาริสฺส คือมีความเดือดรอนในกุศลมีทานเปนตน
อยางนี้วา ทําไมเราถึงทํากรรมนี้ กรรมชั่วเราไมทําเสียเลยดีกวา แตมีความ
เดือดรอนเพราะฌานเสื่อมไปอยางนี้วา ฌานของเราเสื่อมแลว เราเปนผูเสื่อม
ใหญหนอ. สองบทวา โมโห อุปฺปชฺชติ ไดแก โมหะที่สัมปยุตดวยโทสะ.
เทานั้น. คําวา โมห อารพฺภ ไดแก โมหะที่สัมปยุตดวยโทสะ เหมือนกัน
คําวา ภวังคที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกภวังคที่
สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา ความวา ภวังคดวงหลัง กลาวคือ ตทารัมมณะเปนปจจัยแกภวังคดวงเดิม. บทวา วุฏานสฺส คือตทารัมมณะหรือ
ภวังค. จริงอยู จิตทั้งสองนั้นทานเรียกวา วุฏฐานะ เพราะออกจากกุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ. แมในคําวา กิริย วุฏานสฺส นี้ ก็นัยนี้เหมือน
กัน. สองบทวา ผล วุฏานสฺส ไดแก ผลจิตเปนปจจัยแกภวังคจิต. จริงอยู
ชื่อวาการออกจากผลจิตยอมมีดวยภวังคจิต แมในอาคตสถานวา วุฏาน ขาง
หนาก็นัยนี้เหมือนกัน.
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คําวา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ขนฺธา ไดแก อกุศลขันธ
ที่สัมปยุตดวยโทมนัสเวทนา. คําวา อทุกขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตตสฺส
วุฏานสฺส ไดแก อาคันตุกภวังค คือ ตทารัมมณะ หรือ มูลภวังค ที่
สัมปยุตดวยอุเบกขา. ก็ถาจิตที่สหรคตดวยโสมนัสเปนมูลภวังค เหตุที่จะให
เกิดตทารัมมณะยอมไมมี อกุศลวิบากที่เปนอุเบกขาเวทนา ยอมเกิดขึ้นใน
อารมณอื่นจากอารมณของชวนะ. จริงอยู อกุศลวิบากแมนั้น ทานเรียกวา
วุฏฐานะ เพราะออกจากชวนะ. นิทเทสแหงสหชาตปจจัยเปนตน มีใจความ
ตื้นทั้งนั้น เพราะวาในอธิการนี้คําที่ไมสามารถจะรูตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว
ในหนหลังไมมี เพราะฉะนั้นผูศึกษาพึงกําหนดใหดี.
วาระเหลาใด ๆ ไดแลวในปจจัยใด ๆ บัดนี้เพื่อจะยอแสดงปจจัยและ
วาระเหลานั้นทั้งหมดดวยอํานาจแหงการนับ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เหตุยา ตีณิ เปนตน. วิสชั นา ๓ วาระเหลานั้นทั้งหมด ในคําวา เหตุยา
ตีณิ ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงบทลวน ๆ ๓ บท. วิสัชนา ๙ วาระใน
อารัมมณปจจัย มีปจจัยที่มีมูล ๑ มีมูลี ๑ เปนที่สุด. ในอธิปติปจจัย มี
วิสัชนา ๕ วาระคือ วิสชั นา ๓ ที่ไมเจือกันดวยอํานาจของสหชาตาธิปติปจจัย
และวิสัชนา ๒ คือ ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต
ดวยสุขเวทนาดวยอํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย ธรรมที่สมั ปยุตดวยอุเบกขา
เวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนา ดวยอํานาจของ
อารัมมณาธิปติปจจัย. วิสัชนา ๒ เหลานั้น ผูศกึ ษาไมควรนับ แตควรนับ
วิสัชนา ๒ เหลานี้ คือ ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาเปนปจจัยแกธรรมที่สมั ปยุต
ดวยอุเบกขาเวทนา ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาเปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา รวมเปนวิสัชนา ๕ วาระ ดวยประการฉะนี้.
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บทวา สตฺต ในอนันตรและสมนันตรปจจัย ไดแก วิสัชนา ๗
วาระอยางนี้คือ สุขเวทนาเปนปจจัยแกธรรม ๒ อยาง ทุกขเวทนาเปนปจจัย
แกธรรม ๒ อยาง อุเบกขาเวทนาเปนปจจัยแกธรรมไดทั้ง ๓ อยาง.
สองบทวา อุปนิสสฺ เย นว ไดแก วิสัชนา ๙ วาระอยางนี้คือ
ธรรมที่สมั ปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนา โดย
อุปนิสสยปจจัยทั้ง ๓ อยาง เปนปกตูปนิสสยปจจัยอยางเดียวแกธรรมที่สัมปยุต
ดวยทุกขเวทนา เปนอุปนิสสยปจจัยทั้ง ๓ อยาง แกธรรมที่สมั ปยุตดวยอุเบกขาเวทนา ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยปจจัย แกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนปกตูปนิสสยปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนอนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยปจจัยทั้ง ๒ อยาง
แกธรรมที่สมั ปยุตดวยอุเบกขาเวทนา. ธรรมที่สมั ปยุตดวยอุเบกขาเวทนา
เปนอารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยปจจัย แกธรรมที่
สัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาและสุขเวทนา เปนอนันตรูปนิสสยะและปกตูปนิสสยปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา. ก็ในอธิการนี้ เมื่อวาโดยความตางกัน
แหงปจจัย ปกตูปนิสสยปจจัยมี ๙ วาระ อนันตรูปนิสสยปจจัยมี ๗ วาระ
อารัมมณูปนิสสยปจจัยมี ๔ วาระ รวมเปนอุปนิสสยปจจัย ๒๐ ประเภท.
ก็ในอธิการนี้ ปุเรชาตปจจัยและปจฉาชาตปจจัยขาดไป เพราะวา
อรูปธรรมที่เกิดกอนหรือเกิดทีหลังยอมไมเปนปจจัยแกอรูปธรรม. สองบทวา
กมฺเม อฏ ไดแกวิสัชนา ๘ วาระ อยางนี้คือ ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา
เปน กัมมปจจัย ทั้ง ๒ อยาง แกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัย
โดยนานักขณิกกัมมปจจัยอยางเดียวแกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา และแก
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ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนา ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาเปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย ๒ อยาง แกธรรมที่สมั ปยุตดวยทุกขเวทนา ที่เปน
ปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาไมมี เปนปจจัยแกอุเบกขาเวทนาโดย
นานักขณิกกัมมปจจัยอยางเดียว ธรรมที่สัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนาเปนปจจัย
โดยกัมมปจจัยทั้ง ๒ อยาง แกธรรมทีส่ ัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนา เปนนานักขณิกกัมมปจจัยอยางเดียว แกธรรมทีส่ ัมปยุตดวยสุขเวทนาและทุกขเวทนานอก
นี้. ก็ในอธิการนี้ วาโดยความตางกันแหงปจจัย นานักขณิกกัมมปจจัยมี ๘
สหชาตกัมมปจจัยมี ๓ รวมเปนกัมมปจจัย ๑๑ ประเภท. ก็ในนิทเทสแหง
กัมมปจจัย นี้ วิปปยุตตปจจัยยอมขาดไปเหมือนปุเรชาตะ และปจฉาชาตปจจัยฉะนั้น เพราะวาอรูปธรรมทัง้ หลายยอมไมเปนวิปปยุตตปจจัยแกอรูป
ธรรมดวยกัน.
วาระ ๗ ใน นัตถิและวิคตปจจัย เหมือนกับในอนันตรปจจัย
และสมนันตรปจจัย. ในอธิการนี้มีการกําหนดวิธีนับ ๕ อยาง คือวิสัชนา
๓-๕-๗-๘-๙ ดวยประการฉะนี้. ในการรวมปจจัยดวยอํานาจการกําหนดวิธี
นับเหลานั้น ผูศึกษาพึงนําปจจัยที่เกินและที่ไมไดออกไป ในการรวมกับปจจัย
ทีมีวิธีนับไดนอยกวา แลวทราบวิธีนับตอไป ในการรวมกับเหตุปจจัยยอม
ไมไดอารัมมณปจจัยและสมนันตรปจจัยเปนตน.
สองบทวา อธิปติยา เทฺว วิสัชนา ๒ วาระที่เหลือเวนบทที่เกี่ยว
กับทุกขเวทนา. จริงอยู ชื่อวาเหตุที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนอธิบดีมีไมได
เพราะเหตุนั้นทานจึงนําออกเสีย แมในสองวาระที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
ในคําวา เทฺว ใน เหตุมูลกนัย มีการกําหนดวิธีนับ ๒ วาระเทา
นั้น ดวยประการฉะนี้. ฆฏนา ๖ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยอํานาจการ
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กําหนดวิธีนับเหลานั้น. บรรดาฆฏนา ๖ เหลานั้น ฆฏนาที่ ๑ ตรัสไว
ดวยอํานาจธรรมที่ไมมีอธิบดีที่ไมประกอบดวยญาณซึ่งเปนวิบาก.
ฆฏนาที่ ๒ ตรัสดวยอํานาจธรรมเหลานั้นเองซึ่งเปนวิบาก.
ฆฏนาที่ ๓ และ ฆฏนาที่ ๔ ตรัสดวยอํานาจธรรมเหลานั้นอีก แต
เปนญาณสัมปยุต.
ฆฏนาที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจอโมหะที่เปนอธิบดีที่เปนอวิปาก.
ฆฏนาที่ ๖ ตรัสดวยอํานาจอโมหะที่เปนอธิบดีที่เปนวิบาก.
อีกอยางหนึ่ง ฆฏนาที่ ๑ ตรัสดวยอํานาจเหตุทั้งหมด.
ฆฏนาที่ ๒ ตรัสดวยอํานาจวิบากเหตุทั้งหมด.
ฆฏนาที่ ๓ ตรัสดวยอํานาจอโมหะเหตุทั้งหมด.
ฆฏนาที่ ๔ ตรัสดวยอํานาจอโมหะเหตุที่เปนวิบากทั้งหมด.
ฆฏนาที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจอโมหะที่เปนอธิบดีทั้งหมด.
ฆฏนาที่ ๖ ตรัสดวยอํานาจอโมหะที่เปนวิบากมีอธิบดีทั้งหมด.
ในอารัมมณมูลกนัย สองบทวา อธิปติยา จตฺตาริ ความวา ใน
อธิปติปจจัยมีฆฏนา ๔ วาระอยางนี้คือ สุขเปนปจจัยแกสุข แกอุเบกขา ดวย
อํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย อุเบกขาเปนปจจัยแกอุเบกขา แกสุข ดวย
อํานาจของอารัมมณาธิปติปจจัย.
แมในอุปนิสสยปจจัย พระผูมพี ระภาคเจาก็ตรัสวาระไว ๔ วาระ ดวย
อํานาจอารัมมณูปนิสสยปจจัย. ก็ในอุปนิสสยปจจัยมีฆฏนา ๑ เทานั้น. แมใน
นัยที่มี อธิปติปจจัย เปนตน ฆฏนาใดมีไดและไมได ตามนัยที่กลาวแลว
ในหนหลัง ผูศึกษากําหนดฆฏนานั้นทั้งหมดแลวพึงทราบจํานวนฆฏนาที่เทียบ
เคียงกัน.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปจจัยทั้งหลายขึ้นโกยอนุโลมตามนัยที่ตรัสไว
ในกุสลติกะในปจจนียนัย แลวทรงแสดงวาระ ๙ ในปจจัยทั้งปวงวา นเหตุยา
นว เปนตน ดวยอํานาจการนับโดยปจจนียะ เกี่ยวกับวาระที่ไดในปจจัยเหลา
นั้น วาระเหลานั้นผูศึกษาพึงยกบาลีขึ้นแสดงโดยนัยวา บุคคลถวายทานดวยจิต
ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนปจจัยแกธรรมที่
สัมปยุตดวยสุขเวทนา โดยนเหตุปจจัย ดังนี้ เปนตน ดวยอํานาจแหงวิสัชนา ๙
วาระ อันมีปจจัยที่มีมูละ ๑ และมีมูลี ๑ เปนที่สดุ .
ก็ในการรวมปจจัยในอธิการนี้ คําวา นเหตุปจฺจยา ฯเปฯ นอุปนิสฺสเย อฏ ผูศึกษาพึงทราบวาระดวยอํานาจนานักขณิกกัมมปจจัย จริงอยู
กรรมที่มีกําลังทรามยอมไมเปนอุปนิสสยปจจัย แตเปนปจจัยโดยนานักขณิกกัมมปจจัยอยางเดียวเทานั้น ก็ฆฏนาที่เหลือทั้งในอนุโลมปจจนียะและปจจนียานุโลมในอธิการนี้ ผูศึกษาสามารถนับไดโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง
ดวยอํานาจแหงวาระที่ไดแลวในการประกอบแหงปจจัยนั้น ๆ เพราะฉะนั้นจึง
ไมอธิบายอยางพิสดาร แล.
อรรถกถาวรรณนาเนื้อความแหงเวทนาติกปฏฐาน จบแลว
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๓. วิปากติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๒๓๘] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ
๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยวิบากขันธทั้งหลายเกิดขึ้น.
๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนวิบาก
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๓๙] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
๖. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๔๐] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 77

มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัย
มหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหา
ภูตรูปเกิดขึ้น.
๘. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๙. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๔๑] ๑๐. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น. ใน
ปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๒. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น กฏัตตารูปอาศัย
วิบากขันธ และมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๔๒] ๑๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
อารัมมณปจจัย
[๑๒๔๓] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๔๔] ๒. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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[๑๒๔๕] ๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๔. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๒๔๖] ๕. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
อธิปติปจจัย
[๑๒๔๗] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้นเพราะอธิปติปจจัย.
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
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๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
วิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย.
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ที่อาศัย วิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น มี ๓* วาระ.
[๑๒๔๘] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย.
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๔๙] ๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย.
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๕๐] ๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย.
๑. คือวาระที่ ๔-๕-๖ (ซึ่งยอไวไมแสดง) วาระตอไปจึงเปนวาระที่ ๗
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
[๑๒๕๑] ๑๐. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย ฯลฯ เหมือนกับอารัมมณปจจัย
เพราะสหชาตปจจัย ฯลฯ สหชาตปจจัยทั้งหมด เหมือนเหตุปจจัย
(คือมี ๑๓ วาระ)
[๑๒๕๒] ๑๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย.
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. .. อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ
นี้เปนขอแตกตางกันในสหชาตปจจัย.
อัญญมัญญปจจัย
[๑๒๕๓] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
วิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
วิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๕๔] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๕๕] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๖. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิด
ขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
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คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
[๑๒๕๖] ๗. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๒๕๗] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนิสสย ปจจัย ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย เพราะปุเรชาตปจจัย
๑

๒

๓

อาเสวนปจจัย
[๑๒๕๘] ๑. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอาเสวนปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๕๙] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑. มี ๑๓ วาระ ๒. มี ๕ วาระ ๓. มี ๓ วาระ
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[๑๒๖๐] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมม ปจจัย ฯลฯ
๑

วิปากปจจัย
วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย มี ๓ วาระ
[๑๒๖๑] ๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย.
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๕. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
๖. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๖๒] ๗. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย ฯลฯ.
๑. มี ๑๓ วาระ
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๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ เกิดขึ้น เพราะ
วิปากปจจัย ฯลฯ.
๙. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย.
อาหารปจจัยเปนตน
[๑๒๖๓] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะอาหาร
ปจจัย ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย
เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะ
นัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๒๖๔] ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอันนตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี
๑๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอัตถิปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 86

มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
เหตุมูลกนัย
[๑๒๖๕] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. พึงนับเหมือนการนับในกุสลติกะ.
อาเสวนมูลกนัย
[๑๒๖๖] เพราะอาเสวนปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ . . . ใน
อารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒
วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒
วาระในมัคคปจจัย มี ๒ 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.
วิปากมูลกนัย
[๑๒๖๗] เพราะวิปากปจจัย ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ...ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญ-
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ปจจัย มี ๖ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ 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 ใน
อัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
การนับวาระในอนุโลม จบ
ปจจนียนัย
นเหตุปจจัย
[๑๒๖๘] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัย ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น,
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอเหตุกวิบากเกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
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๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกวิบาก
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
วิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๖๙] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
[๑๒๗๐] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัย
มหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
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พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๖. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๗. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น,
กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๗๑] ๘. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและ
หทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอเหตุกวิบาก และมหาภูตรูป
เกิดขึ้น. ในอเหตุปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธ และมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
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๑๐. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและ
หทยวัตถุเกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป
อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
นอารัมมณปจจัย
[๑๒๗๒] ๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
[๑๒๗๓] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
[๑๒๗๔] ๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น, มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น, พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป
. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๗๕] ๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น ..
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๗๖] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูปเกิดขึ้น
นอธิปติปจจัย
[๑๒๗๗] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
ยอเหมือนสหชาตปจจัย ที่เปนอนุโลม.
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นอนันตร - นสมนันตร - นอัญญมัญญปจจัย
[๑๒๗๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น
เพราะนอนนันตรปจจัย เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญมัญญปจจัย.
คือ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้น, พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตสุ มุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป
ทั้งหลายเกิดขึ้น.
นี้เปนความตางกันสําหรับธรรมที่เกิดขึ้น เพราะนอัญญมัญญปจจัย
เพราะนอุปนิสสยปจจัย.
นปุเรชาตปจจัย
[๑๒๗๙] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
วิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
วิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๘๐] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
[๑๒๘๑] ๖. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ พาหิรรูป . . . จิตตสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ.
๗. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๘๒] ๙. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๑. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น กฏัตตารูปอาศัยวิบากขันธ และมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
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[๑๒๘๓] ๑๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
นปจฉาชาต - นอาเสวนปจจัย
วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนปจฉาชาตปจจัย
ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย.
นกัมมปจจัย
๑. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น.
[๑๒๘๔] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป
๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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นวิปากปจจัย
[๑๒๘๕] ๑. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
๓. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น, ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๘๖] ๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่
เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
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พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๘๗] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
นอาหารปจจัย
[๑๒๘๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนอาหารปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ. กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
นอินทริยปจจัย
[๑๒๘๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนอินทริยปจจัย
คือ พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
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นฌานปจจัย
[๑๒๙๐] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๙๑] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ
นมัคคปจจัย
[๑๒๙๒] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกวิบากเกิดขึ้น มี ๓ วาระ
[๑๒๙๓] ๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะเกิดขึ้น มี ๓ วาระ .
[๑๒๙๔] ๗. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนมัคคปจจัย
๑

๒

๑. บาลีแสดงวาระเดียว อีก ๒ วาระยอไว เพราะฉะนั้น ในขอ (๑๒๙๓) จึงเปน ขอ ๔.
๒. ยอไวนยั เดียวกับขอ (๑๒๙๒)
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและ
หทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ มี ๓ วาระ.
[๑๒๙๕] ๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ.
๕. อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น มี ๑ วาระ.
นวิปปยุตตปจจัย
[๑๒๙๖] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๙๗] ๒. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๒๙๘] ๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนวนิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 100

พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๒๙๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น
เพราะโนนัตถิปจจัย . . . เพราะโนวิคตปจจัย . . .
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
สุทธมูลกนัย
[๑๓๐๐] ในนเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
นเหตุมูลกนัย
[๑๓๐๑] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
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ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๒ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน
นฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๐๒] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย
มี ๓ วาระ . . . ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
นเหตุมูลกนัย จบ
แมในวิปากติกะนี้ พึงนับวาระเหมือนที่นับไวแลว โดยวิธีสาธยายใน
กุสลติกะ.
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๓๐๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .ในนอธิปติปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญนัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๓ วาระ
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ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ในโนนัตถิปจ จัย มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
[๑๓๐๔] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี
๕ วาระ. . . ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ. ในนวิปากปจจัย
มี ๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๐๕] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ . . . ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๐๖] เพราะเหตุปจจัย อารัมมณปจจัย อธิปติปจจัย อนันตรปจจัย ฯลฯ ปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ. . .ในนอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ
พึงนับเหมือนอนุโลมปจจนียะ ในกุสลติกะ.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๓๐๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในสหชาตปจจัย
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มี ๑๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนัตถิปจ จัย มี ๕ วาระ ใน
วิคตปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
[๑๓๐๘] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย
มี ๓ วาระ . . . ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
[๑๓๐๙] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย นอธิปติปจจัย
นอนันตรปจจัย นสมนันตรปจจัย นอัญญมัญญปจจัย ในสหชาตปจจัย มี
๓ วาระ. . . ในนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ใน
ฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงนับเหมือนนเหตุมูลกนัย ในกุสลติกะ.
พึงแจกวิปากติกะใหพิสดาร เหมือนที่แจกปจจนียานุโลมปฏฐาน ใน
กุสลติกะ.
ปจจนียานุโลม จบ
ปฏิจจวาระ จบ
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สหชาตวาระ
อนุโลมนัย
[๑๓๑๐] วิปากธรรม เกิดรวมกับวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย.
คือ ขันธ ๓ เกิดรวมกับขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ เกิดรวม
กับขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ เกิดรวมกับขันธ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ
ในเหตุปจจัย มี ๑๓ วาระ . . . ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
ปจจนียนัย
ในนเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
อนุโลมปจจนียนัย
เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . . ฯลฯ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ
ปจจนียานุโลม
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ . . . ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ
สหชาตวาระ จบ
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๓๑๑] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูปอาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
วิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๓๑๒] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น.
๖. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น. เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ทั้งเปนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๓๑๓] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เละจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิด
ขึ้น มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป
ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธทั้งหลาย ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๙. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น กฏัตตารูป
อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๑. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย.
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๓๑๔] ๑๒. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑
ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๔. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธ
และมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิบาก
ขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๓๑๕] ๑๕. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑๖. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธเปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๗. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๓๑๖] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อารมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๓๑๗] ๒. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๓๑๘] ๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๔. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น, โสตวิญญาณ อาศัย
โสตายตนะเกิดขึ้น. ฆานวิญญาณ อาศัยฆานายตนะเกิดขึ้น, ชิวหาวิญญาณ
อาศัย ชิวหายตนะเกิดขึ้น, กายวิญญาณ อาศัยกายายตนะ เกิดขึ้น, วิบากขันธ
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๕. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๓๑๙] ๖. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และจักขายตนะเกิดขึ้น โสตายตนะ ฯลฯ
ฆานายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะเกิดขึ้น ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑
ที่เปนวิบากขันธและหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัทถุเกิดขึ้น.
[๑๓๒๐] ๗. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 111

คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
อธิปติปจจัย
[๑๓๒๑] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
อธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมมี.
อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๒๒] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย.
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
มหาภูตรูปเกิดขึ้น. ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๓๒๓] ๘. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๙. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมม.
ธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๑๑. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๓๒๔] ๑๒. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึน้ เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิบากขันธและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
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๑๔. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยวิบากขันธ
และมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๓๒๕] ๑๕. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๖. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป
เกิดขึ้น.
๑๗. วิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ
ที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
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๔. อนันตรปจจัย ๕. สมนันตรปจจัย
[๑๓๒๖] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
อนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย ฯลฯ
เหมือนอารัมมณปจจัย.
๕. สหชาตปจจัย ฯลฯ ๗. อัญญมัญญปจจัย
[๑๓๒๗] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
สหชาตปจจัย. . . เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรม
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยวิบากขันธเกิดขึ้น.
๓. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และหทยวัตถุอาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบาก
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๓๒๘] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอัญญมัญญปจจัย
๑. มี ๑๗ วาระ ๒. มี ๙ วาระ.
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๒ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๓๒๙] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมนธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ
พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๖. วิปากธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น, วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๗. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
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[๑๓๓๐] ๘. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ มี่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ โสตายตนะ ฯลฯ ฆานายตน ฯลฯ ชิวหายตนะ ฯลฯ กายายตนะเกิดขึ้น ขันธ ๓
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๓๓๑] ๙. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๘. นิสสยปจจัย
[๑๓๓๒] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะนิสสยปจจัย
เหมือนสหชาตปจจัย.
๙. อุปนิสสยปจจัย ๑๐. ปุเรชาตปจจัย
. . .ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เพราะปุเรชาตปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ
๒ เกิดขึ้น. ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะปุเรชาตปจจัย.
เหมือนอนันตรปจจัย ฯลฯ
๑๑. อาเสวนปจจัย
[๑๓๓๓] ๑. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น, ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น. ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๓๓๔] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย.
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๓. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
[๑๓๓๕] ๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
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คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรมและหทยวัตถุเกิดขึ้น
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุเกิดขึ้น. ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๒. กัมมปจจัย
[๑๓๓๖] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะกัมมปจจัย มี ๓ วาระ
เหมือนสหชาตปจจัย (คือมี ๑๗ วาระ)
๑๓. วิปากปจจัย
[๑๓๓๗] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปากปจจัย มี ๓ วาระ
๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒
อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
วิปากและธรรมทั้ง ๒ อาศัย มี ๓ วาระ.
อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
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๑๔. อาหารปจจัย ถึง ๒๓. อวิคตปจจัย
เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย
เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะ
อัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะอวิคตปจจัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๓๓๘] ในเหตุปจจัย 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 ๙ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี
๑๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในอัตถิปจจัย
มี ๑๗ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัยมี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ.
เหตุมูลกนัย
[๑๓๓๙] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ. . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ... ฯลฯ... ในอวิคตปจจัย มี ๑๗ วาระ.
ในกุสลติกะ นับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น
อนุโลมนัย จบ
๑. ดูการนับจํานวนวาระของปจจัยเหลานี้ จากขอ ๑๓๓๘.
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ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๓๔๐] ๑. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบาก ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น. มี
๓ วาระ.
๔. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะเกิดขึ้น.
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปาก
นวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะเกิดขึ้น.
๖. วิปากธรรมอาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือจักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะเกิดขึ้น ฯลฯ
๗. วิปากธัมมธรรม อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น
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๘. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัย
เนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ วิบากขันธ ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น. ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ. ฯลฯ
๙. วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย ฯลฯ
๑๐. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม. . .เกิดขึ้น ฯลฯ
๑๑. วิปากธรรมและเนววิปากธัมมธรรม...เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
๑๒. วิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธัมมธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๒. นอารัมมณปจจัย
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะ
นอารัมมณปจจัย ฯลฯ
พึงแจกใหพิสดาร ทุกบท.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
สุทธมูลกนัย
[๑๓๔๑] ในนเหตุปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ใน
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นสมนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี
๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี
๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย
มี ๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
นเหตุมูลกนัย
[๑๓๔๒] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๒ วาระ ฯลฯ. . . ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงนับเหมือนการนับในปจจนียะ ในกุสลติกะ.
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนีนัย
[๑๓๔๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . .
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
พึงนับเหมือนการนับในอนุโลมปจจนียะ ในกุสลติกะ.
อนุโลมปจจนียนัย จบ
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ปจจนียานุโลมนัย
[๑๓๔๔] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ. . .
ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ. . . ฯลฯ มี
อวิคตปจจัย มี ๑๒ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ . . . ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
พึงนับเหมือนการนับในปจจนียานุโลม ในกุสลติกะ.
ปจจนียานุโลมนัย จบ
ปจจยวาระ จบ
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นิสสยวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๓๔๕] วิปากธรรม อาศัยวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ.
การนับจํานวนวาระในนิสสยวาระ
[๑๓๔๖] ในเหตุปจจัย มี ๑๗ วาระ ฯลฯ
ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ. . . ในโนวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ. . . ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ. . . ในอวิคตปจจัย มี ๑๒ วาระ.
นิสสยวาระ จบ
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๓๔๗] วิปากธรรม เจือกับวิปากธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนวิบาก ฯลฯ
ทุกบท พึงแจกใหพิสดาร.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๓๔๘] 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 ใน
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๑ 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 ใน
นัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงนับจํานวนวาระ เหมือนในกุสลติกะ.
อนุโลมนัย จบ
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ปจจนียนัย
[๑๓๔๙] วิปากธรรม เจือกับวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนวิบาก ซึ่งเปนอเหตุกะเกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
พึงแจกทุกบท.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๓๕๐] ในนเหตุปจจัยมี ๓ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวนปจจัยมี ๓ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปปยุคคปจจัย
มี ๓ วาระ.
พึงนับเหมือนในปจจนียะ ในกุสลติกะ
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
[๑๓๕๑] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ. . .ฯลฯ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
พึงนับเหมือนในอนุโลมปจจนียะ ในกุสลติกะ
อนุโลมปจจนียนัย จบ
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ปจจนียานุโลม
[๑๓๕๒] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . .ฯลฯ
ในมัคคปจจัยมี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ
พึงนับเหมือนในปจจนียานุโลม ในกุสลติกะ
ปจจนียานุโลมนัย จบ
สังสัฏฐวาระ จบ
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สัมปยุตตวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๓๕๓] วิปากธรรม ประกอบกับวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ประกอบกับขันธ ๑ ที่เปนวิบากขันธ เกิดขึ้น.
การนับจํานวนวาระในสัมปยุตตวาระ
ในเหตุปจจัยมี ๓ วาระ ฯลฯ.
ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ.
เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.
สัมปยุตตวาระ จบ
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๓๕๔] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุ
ปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของ
เหตุปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
คือ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิปากเหตุ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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[๑๓๕๕] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๓๕๖] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๓๕๗] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลพิจารณาเห็นวิบากขันธ โดยความเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภวิบากขันธนั้น
ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศล อกุศลดับแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระเสกขบุคคล พิจารณาผล, พิจารณาเห็นวิบากขันธ โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภวิบากขันธนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น, ยอมรูจิตของ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิปากจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
วิบากขันธ เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอรหันต พิจารณาผล พิจารณาเห็นวิบากขันธ โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ยอมรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยวิปากจิต ดวยเจโตปริยญาณ.
วิบากขันธ เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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[๑๓๕๘] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ แลวพิจารณากุศลนั้น,
พิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไวในกาลกอน, ออกจากฌานแลวพิจารณาฌาน, พระเสกขบุคคลพิจารณาโคตรภู, พิจารณาโวทาน.
พระเสกขบุคคลออกจากมรรคพิจารณามรรค.
พระเสกขบุคคลพิจารณากิเลสที่ละแลว, พิจารณากิเลสที่ขมไวแลว,
รูกิเลสที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ยอมเพลินเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น, ยอมรูจิตของบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยวิปากธัมมธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกุศล ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกุศล
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลพิจารณาเห็นขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศล อกุศลดับแลว
ตทารัมมณจิต อันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจยัแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอรหันต ออกจากมรรค พิจารณามรรค พิจารณากุศลธรรม
ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน พระอรหันตพิจารเนากิเลสที่ละแลว รูกิเลสที่
เคยเกิดแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยวิปากธัมมธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
อากิญจญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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[๑๓๕๙] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอรหันตพิจารณานิพพาน นิพพานเปนปจจัยแกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอรหันตพิจารณาเห็นจักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
พิจารณาเห็นขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ รูจิต
ของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนกิริยา เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนกิริยา เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพานเปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตาเพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส เกิดขึ้น, เมื่อ
กุศลและอกุศล ดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น พระเสกขะ
หรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมือ่ กุศลและอกุศล
ดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
คือ พระเสกขะ พิจารณานิพพาน. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู. แก
โวทาน แกมรรค ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระเสกขะ หรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น
ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะ หรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
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ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
๓. อธิปติปจจัย
[๑๓๖๐] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนวิบาก
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสกขะ กระทําผลให
เปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําวิบากขันธใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําวิบากขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันต กระทําผลใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนวิบาก เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม และ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนวิบาก
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๓๖๑] ๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล รักษา
อุโบสถแลว กระทํากุศลนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา กระทํา
กุศลที่เคยสั่งสมไวดีแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา, ออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
พระเสกขะกระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา,
กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
พระเสกขะออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลว พิจารณา.
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนวิปากธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตขันธ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตออกจากมรรค กระทํา
มรรคใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๗. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปน
วิปากธัมมธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
[๑๓๖๒] ๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระอรหันตกระทํานิพพานใหเปน
อารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย.
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก นิพพานเปนปจจัย
แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๑๐. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก พระเสกขะกระทํา
นิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน แกมรรค ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โสตะ ฯ ล ฯ
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.

๕. อนันตรปจจัย
[๑๓๖๓] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ วิบากขันธที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิบากขันธที่เกิดหลัง ๆ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ปญจวิญญาณ เปนปจจัยแกมโนธาตุที่เปนวิบาก ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
มโนธาตุที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบาก ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ภวังค เปนปจจัยแกอาวัชชนจิต ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มโนวิญญาณธาตุที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยา
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๓๖๔] ๓. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปน
วิปากธัมมธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 141

๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
มรรค เปนปจจัยแกผล.
อนุโลมของพระเสกขะ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลของพระอริยบุคคลผูออกจากนิโรธ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๓๖๕] ๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๖. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
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อนุโลมของพระอรหันต เปนปจจัยแกผลสมาบัติ.
เนวสัญญานาสัญญายตนกิริยาของพระอรหันต ผูออกจากนิโรธ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
๕. สมนันตรปจจัย
[๑๓๖๖] วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของสมนันตรปจจัย ฯลฯ
เหมือนอนันตรปจจัย.
๖. สหชาตปจจัย
๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ มี ๓ วาระ.
[๑๓๖๗] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ.
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๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
มหาภูตรูป . . .พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
[๑๓๖๘] ๘. เนววิปากวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
[๑๓๖๙] ๙. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปน
ปจจัยแกวิปาก ธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ทีเ่ ปนวิบากและหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ.
๑๐. วิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปน
ปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิบากและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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[๑๓๗๐] ๑๑. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.

๗. อัญญมัญญปจจัย
[๑๓๗๑] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิปาก ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมม
ธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรมและเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
หทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๑๓๗๒] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
๖. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปาก
ธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย.
[๑๓๗๓] ๗. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ทีเ่ ปนวิบาก และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ฯลฯ.
ปญหาวาระ มี ๗ วาระ.
นิสสยปจจัย
[๑๓๗๔] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ.
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๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
มี ๓ วาระ.
๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม
คือ จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแก
วิบากขันธ.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิบากขันธ.
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปาก
ธัมมธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม.
[๑๓๗๕] ๑๐. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ ฯลฯ และ
กายายตนะ ฯลฯ
ขันธ ๑ ที่เปนวิปากและหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนวิปาก และหทยวัตถุ ฯลฯ.
๑๑. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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คือ ขันธที่เปนวิบาก และมหาภูตรูป ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๒. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ.
๑๓. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมม
ธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
คือ ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม และมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
มี ๑๓ วาระ.
๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๓๗๖] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก กายิกสุข เปนปจจัยแกกายิกสุ แก
กายิกทุกข แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, กายิกทุกข เปน
ปจจัยแกกายิกสุข แกกายิกทุกข แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกกายิกสุข ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแกบุคคลอาศัยกายิกสุข ใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ, อาศัยกายิกทุกข ใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ
กายิกสุข ฯลฯ กายิกทุกข เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมม
ธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอรหันต อาศัยกายิกสุข ทํา
กิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น, เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว, พิจารณาเห็น
สังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, อาศัยกายิกทุกข
ทํากิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว.
[๑๓๗๗] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา ใหทาน ฯลฯ
ถือมานะ ทิฏฐิ, อาศัยศีล สุตะ จาคะ ปญญา ใหทาน ฯลฯ ถือมานะ ทิฏฐิ,
อาศัยราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ใหทาน ฯลฯ ทํา
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สมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ ความ
ปรารถนาเปนปจจัยแก ศรัทธา ศีล ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหง
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัย
แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ บริกรรมแหง
จตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค.
ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค, ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค, ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
พระเสขบุคคลอาศัยมรรค ทํากุศลสมาบัติ ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ฯลฯ
มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทาของพระเสขบุคคล ฯลฯ แกความ
เปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ปาณาติบาต เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ แกมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ มิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, ฯลฯ พยาบาท เปนปจจัยแกพยาบาท ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, มาตุฆาตกรรม เปนปจจัยแกมาตุฆาตกรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ แกนิยตมิจฉาทิฏฐิ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, นิยตมิจฉาทิฏฐิ เปนปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ แกสังฆเภทกรรม ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
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[๑๓๗๘] ๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธา ทําคนใหเดือดรอน
ใหเรารอน, เสวยทุกขที่มีการแสวงหาเปนมูล, ฯลฯ อาศัยความปรารถนา ทํา
ตนใหเดือดรอน ใหเรารอน ฯลฯ ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แก กายิกสุข แกกายิกทุกข แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
กุศลและอกุศลกรรม เปนปจจัยแกกรรมวิบาก ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอรหันตอาศัยมรรค ทํากิริยาสมาบัติ
ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว พิจารณาเห็นสังขารโดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ฯลฯ มรรค เปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา แกธัมมปฏิสมั ภิทา แกนริ ุตติปฏิสัมภิทา แกปฏิภาณปฏิสัมภิทา
ของพระอรหันต แกความเปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
[๑๓๗๙] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก พระอรหันตอาศัยอุตุ ฯลฯ โภชนะฯลฯ
เสนาสนะ ทํากิริยาสมาบัติที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น เขาสมาบัติที่เกิดขึ้นแลว.
๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก อุตุ ฯลฯ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกกายิกสุข แกกายิกทุกข แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปนปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยอุตุ ใหทาน ฯลฯ ทํา
ลายสงฆ, อาศัยโภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ, อุตุ ฯลฯ
โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๓๘๐] ๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
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ที่เปนอารัมมณปุเรชาตะ ไดแก พระอรหันตเห็นจักษุ ฯลฯ กายะ
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ฯ ล ฯ เห็นรูป ฯลฯ
โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯ ล ฯ เห็นรูปดวยทิพยจักษุ
ฯลฯ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ที่เปน
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. เนววัปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปาก
ธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปนอารัมมณปุเรชาตะ ไดแก พระเสกขะ หรือปุถุชน พิจารณา
เห็นจักษุโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมือ่
กุศลและอกุศลดับแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น. พิจารณา
เห็นโสตะ ฯ ล ฯ หทยวัตถุโดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ตทารัมมณจิต
อันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
ที่เปนวัตถุปุเรชาตะ ไดแก จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ.
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก พระเสกขะ หรือปุถุชน พิจารณา
เห็นจักษุ ฯ ล ฯ เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น
พิจารณาเห็นโสตะ ฯ ล ฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
โทมนัส ฯ ล ฯ เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯ ล ฯ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
ที่เปนวัตถุปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปน
วิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๑๓๘๑] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ วิบากขันธที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๓๘๒] ๒. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๓๘๓] ๑. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
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คือ ขันธที่เปนวิปากธรรมที่เกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปน
วิปากธัมมธรรมที่เกิดขึ้นหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน, โคตรภู
เปนปจจัยแกมรรค, โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๑๓๘๔] ๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ที่เกิดกอน ๆ ฯ ล ฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๑๓. กัมมปจจัย
[๑๓๘๕] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรมดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
คือ วิปากเจตนาเปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ วิปากเจตนา ฯลฯ.
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ วิปากเจตนา เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย. ในปฏิสนธิขณะ วิปากเจตนา เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย, เจตนา เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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คือ วิปากเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิปากเจตนา เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๓๘๖] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๖. วิปากกัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๗. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกขันธที่เปนวิบากและกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๘. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๓๘๗] ๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๑๔. วิปากปจจัย
[๑๓๘๘] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปาก
ปจจัย. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ วิบากขันธ เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย, ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ฯลฯ
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
๑๕. อาหารปจจัย
๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนวิตก เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ มี ๓ วาระ.
แมในปฏิสนธิขณะ พึงแจกใหได ๓ วาระ
๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๘๙ ] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กพฬีการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๑

๑. เลขขอควรวางไวหนา ขอ ๑. ของอาหารปจจัย
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๑๖. อินทริยปจจัย
[๑๓๙๐] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
ในปฏิสนธิขณะ ก็พึงแจก.
๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๓๙๑] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐาน ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
รูปชีวติ ินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ กายินทรีย ฯลฯ
[๑๓๙๒] ๙. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปน
ปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ จักขุนทรียและจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธที่สหรคตดวย
จักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย ฯลฯ
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กายินทรียและกายวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธที่สหรคตดวย
กายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๑๗. ฌานปจจัย
[๑๓๙๓] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกปากธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
๑๘. มัคคปจจัย
[๑๓๙๔] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๓ วาระ.
๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
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คือ องคมรรคที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๑๓๙๕] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๓๙๖] ๒. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๓๙๗] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก วิบากขันธที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป. ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ เปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก วิบากขันธที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแก
กายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๓๙๘] ๒. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดภายหลัง
เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๓๙๙] ๓. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่
เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุที่เกิดกอนเปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 162

๔. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก จักขายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแก
จักขุวิญญาณ ฯลฯ กายาตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. หทยวัทถุ เปนปจจัย
แกวิบากขันธ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๕. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัย
แกขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๔๐๐] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแก ขันธ ๓ ฯลฯ
๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก วิบากขันธที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธ เปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก วิบากขันธที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม และ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๔๐๑] ๔. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดพรอมกัน
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
[๑๔๐๒] ๗. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
มี ๕ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย, ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย. มหาภูตรูป ๑ ฯ ล ฯ.
มหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป แกกฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก พระอรหันต พิจารณาเห็นจักษุ โสตะ
ฯ ล ฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯ ล เห็นรูปดวยทิพยจักษุ
ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ ฯ ล ฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กพฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๘. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแก
วิบากขันธ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดีเพลิดเพลิน. เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะ ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ
หทยวัตถุ ฯลฯ ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักษุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิบากขันธ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๙. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแกพระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณา
เห็นจักษุ โสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง ฯ ล ฯ ยอม
ยินดี ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
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เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๔๐๓] ๑๐. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัย แกวิปากธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี อยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ.
ไดแก ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณที่เกิดพรอมกัน และ
จักขายตนะ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯ ล ฯ ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ
ฯลฯ, ขันธ ๑ ที่เปนวิบากและหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนวิบาก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ฯลฯ
๑๑. วิปากธรรม และเนวิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก วิบากขันธและมหาภูตรูป เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป. ในปฏิสนธิขณะ วิบากขันธและมหาภูตรูป เปนปจจัยแก
กฏัตตารูป.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก วิบากขันธเกิด
ภายหลัง และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนะ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก วิบากขันธที่เกิด
ภายหลังและรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
[๑๔๐๔] ๑๒. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
ธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี อยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ.
ไดแก ขันธ ๑ ทีเ่ ปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดพรอมกันและหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ.
๑๓. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดพรอมกัน
และมหาภูตรูปเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดภายหลังและกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก ขันธที่เปนวิปากธัมมธรรมที่เกิดมาภายหลังและรูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
๒๒. นัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
วิปากธัมมธรรม ฯ ล ฯ.
นัตถิปจจัย วิคตปจจัย เหมือนอนันตรปจจัย.
อวิคตปจจัย เหมือนอัตถิปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๔๐๕] ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ. ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 168

มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี
มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ใน
มัคคปจจัย 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.
[๑๔๐๖] เพราะเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ. . .ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๗
วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
การนับวาระในอนุโลมแหงปญหาวาระ ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร
พึงนับอยางนั้น.
อนุโลมนัย จบ
ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๑๔๐๗] ๑. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๒. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสย- ปจจัย.
๓. วิปากธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๔. วิปากธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๔๐๘] ๕. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๖. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๗. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก
ธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
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๘. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธรรมและ
เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๙. วิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๔๐๙] ๑๐. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตะปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหาร
ปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๑๑. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปาก.
ธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๑๒. เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๔๑๐] ๑๓. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกวิปากธรรม

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 171

มี ๑ อยาง คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ (สหชาตะ+
ปุเรชาตะ)
๑๔. วิปากธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ (คือปจฉาชาตาหารและปจฉาชาตินทริยะ)
[๑๔๑๑] ๑๕. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมเปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม
มี ๑ อยาง คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
๑๖. วิปากธัมมธรรม และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรม
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับอินทริยะ (คือปจฉาชาตาหารและปจฉาชาตินทริยะ)
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
สุทธมูลกนัย
[๑๔๑๒] ในนเหตุปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๖
วาระ ในนอธิปติปจจัยมี ๑๖ วาระ ในนอนันตรปจจัยมี ๑๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัยมี ๑๖ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัยมี ๑๒ วาระ ในนนิสสยปจจัยมี ๑๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัยมี ๑๖
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วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๖ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๘ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๖
วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนมัคคปจจัยมี ๑๖ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๑๐
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๖ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
[๑๔๑๓] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ. . .
ในโนอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
พึงนับใหพิสดารเหมือนที่นับปจจนียะ ในกุสลติกะ.
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนัยนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๑๔๑๔] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๗ วาระ โนนอัญญมัญญปจจัย 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 ๔ 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 ในโนนัตถิปจจัย
มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
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[๑๔๑๕] ปจจัย ๕ คือ เหตุปจจัย สหชาตปจจัย นิสสยปจจัย
อัตถิปจจัย อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ . . . ฯลฯ . . . ใน
โนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
พึงนับใหพิสดารเหมือนที่นับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ ใน
กุสลติกะ. ผูมีปญญาพึงจําแนกวิธีสาธยาย เชนนี.้
อนุโลมปจจนียนัย จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๔๑๖] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ . . .
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๑๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี
๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๙ 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.
[๑๔๑๗] เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี
๗ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
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พึงนับใหพิสดารเหมือนการนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ ใน
กุสลติกะ.
ปจจนียานุโลม จบ
วิปากติกะที่ ๓ จบ
อรรถกถาพรรณนาเนื้อความแหงวิปากติกปฏฐาน
พึงทราบวินิจฉัยใน วิปากติกะ ตอไป วาระ ๑๓ เหลาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเหตุปจจัยวา วิปาก ธมฺม ปฏิจฺจ วิปาโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เพื่อจะยอแสดงวาระเหลานั้น ดวยการนับ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหตุยา เตรส แมในคําวา อารมฺมเณ ปฺจ เปน
ตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ในอธิการนี้มีการกําหนดวิธีนับ ๖ อยางคือ ๑๓-๕๙-๗-๓-๒ ดวยประการฉะนี้ ในการรวมปจจัยดวยอํานาจแหงวิธีนั้นเหลานั้น
ผูศึกษาพึงทราบวิธีคํานวณโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง.
จริงอยู ในปจจนียนัย พระผูมพี ระภาคเจาเพื่อจะยอแสดงวาระ ๑๐
ที่ตรัสไวใน นเหตุปจจัย วา วิปาก ธมฺม ปฏิจจฺ วิปาโก ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา โดยการคํานวน จึงตรัสวา น เหตุยา ทส แม
ในคําวา น อารมฺมเณ ปฺจ เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน ในอธิการนี้มีการ
กําหนดวิธีนับ ๘ อยางคือ ๑๐-๕-๑๓-๑๒-๒-๑-๙-๓ ดวยประการฉะนี้
ในการรวมปจจัยดวยอํานาจการกําหนดวิธีนับเหลานั้น ผูศึกษาพึงทราบการ
กําหนดโดยพิสดาร ตามนัยที่ขาพเจากลาวแลวในหนหลัง สวนบาลีพระผูมี-
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พระภาคเจาทรงยอไว ก็ผูศึกษาพึงเทียบเคียงดวยอํานาจการกําหนดที่มีไดเหลา
นี้เอง แลวทราบอนุโสมปจจนียนัย และปจจนียานุโลนัยเถิด.
สหชาตวาระ มีคติอยางเดียวกับ ปจจยวาระ นิสสยวาระ สังสัฏฐวาระ และสัมปยุตตวาระ ยอมกําหนดตามบาลีนั่นเอง.
พึงทราบวินิจฉัยใน ปญหาวาระ ตอไป. สองบทวา กุสลากุสเล
นิรุทฺเธ ความวา เมื่อกุศลอันเปนไปดวยอํานาจวิปสสนา และเมื่ออกุศล
อันเปนไปดวยอํานาจความกําหนัดเปนตนนี้ดับไปแลว. คําวา วิปาโก ตทารมฺมณตา อุปฺปชฺชติ ความวา กามาวจรวิบากยอมเกิดขึ้นโดยเปนตทารัมมณะ
สวนอาจารยเหลาใดกลาววา ในที่สุดแหงวิปสสนาชวนะ และ
วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต อุทธัจจสัมปยุตตจิตไมมีตทารัมมณะ อาจารย
เหลานั้นพึงถูกคัดคานดวยพระบาลีนี้. คําวา อากาสานฺจายนกุสล
วิฺญาณฺจายตนกิริยสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย นี้ ทานกลาว
ไวดวยอํานาจแหงบุคคลผูบรรลุพระอรหัต แลวเขาสมาบัติที่ไมเคยเขาโดย
ปฏิโลม. ในวิสัชนาทั้งปวง ผูศึกษาพิจารณาบาลีใหดีแลว พึงทราบเนื้อความ
โดยอุบายนี้.
แมในคําวา เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ นว อธิปติยา ทส เปน
ตน ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงสหชาตาธิปติปจจัย อารัมมณาธิปติปจจัย
สหชาตนิสสยปจจัย ปุเรชาตนิสสยปจจัย อนันตรูปนิสสยปจจัย อารัมมณูปนิสสยปจจัย ปกตูปนิสสยปจจัย สหชาตวิปปยุตตปจจัย และปุเรชาตวิปปยุตตปจจัย เพราะฉะนั้นในปจจัยใด ๆ ไดวิสัชนาจํานวนเทาใด โดยประการ
ใด ๆ ผูศึกษาพึงกําหนดวิสัชนาเหลานั้นทั้งหมดในปจจัยนั้น ๆ โดยประการ
นั้น ๆ. อนึ่ง วิธีทั้งหมดคือการยกวาระดวยอํานาจอนุโลมในปจจนียนัยเปน
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ตน การนับคือการรวมปจจัยที่มีวาระอันไดโดยอนุโลมโดยเปนปจจนียะ การ
มีไดการมีไมไดแหงปจจัยซึ่งมีวาระและการนับที่มีไมได ในเหตุมูลกนัยเปน
ตน ลวน ๆ ในอนุโลมปจจยนียะ และปจจนียานุโลม และที่เปนไปดวย
อํานาจการรวม (ปจจัย) ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงนัยที่ขาพเจากลาวใน
หนหลัง ก็แมในติกะและทุกะนอกจากนี้ก็พึงทราบเหมือนในอธิการนี้.
จริงอยู ปฏฐานปกรณวาโดยบาลีแลว มีปริมาณไมสิ้นสุด
แมบุคคลมีอายุยืนยิ่ง ปฏิบัติดวยคิดวา จักพรรณนาเนื้อความแหง
ปฏฐานนั้นตามลําดับบท อายุยอมไมเพียงพอ ก็เมื่อทานพรรณนา
สวนหนึ่งแหงปฏฐานแลว แสดงสวนที่เหลือไปตามนัย (นัน้ ) ผูศึกษาไม
สามารถทราบเนื้อความไดก็หาไม เพราะฉะนั้นตอจากนี้ไป ขาพเจาจะไมกลาว
คํามีประมาณเทานี้กอน จักกลาวเฉพาะคําที่จําเปนตองกลาวเทานั้น เพราะมี
ประการที่พระผูมีพระภาคเจายังไมไดตรัสในหนหลัง ในติกะและทุกะที่เหลือ
ก็คําที่ขาพเจาไมไดกลาวถึง ผานไปเสีย ผูศึกษาพึงทราบตามนัยแหงพระบาลี
แล.
อรรถกถาพรรณนาเนื้อความแหงวิปากติกปฏฐาน จบ
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๔. อุปาทินนติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๔๑๘] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิด
ขึ้น ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น. กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น.
๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
[๑๔๑๙] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น.
[๑๔๒๐] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น.
๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๔๒๑] ๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๔๒๒] ๙. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมและ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๔๒๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 180

๓. อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.
๓. อธิปติปจ จัย
[๑๔๒๔] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป อาศัย
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒. อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม มี ๓ วาระ.
๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๖. สหชาตปจจัย
[๑๔๒๕] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย
ฯลฯ เพราะสหชาตปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 181

คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น. กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย เกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น
ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย เกิดขึ้น, พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .
อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๕. อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น มี ๓ วาระ.
๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
๙. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ .
๗. อัญญมัญญปจจัย
[๑๔๒๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปจจัย
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คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ใน
ปฏิสนธิขณะ. ขันธ ๓ และหทยวัตถุ อาศัยขันธ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๒ เกิดขึ้น.
สําหรับอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เกิดขึน้ .
๒. อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
คือ พาหิรรูป ฯลฯ อาหารสมุฏฐานรูป ฯลฯ อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
๓. อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
๘. นิสสยปจจัย ๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๔๒๗] ฯลฯ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ เกิดขึ้น
เพราะนิสสยปจจัย. มี ๙ วาระ.
ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ
๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๔๒๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะปุเรชาตปจจัย. มี ๓ วาระ
๑๑. อาเสวนปจจัย
[๑๔๒๙] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอาเสวนปจจัย
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คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะอาเสวนปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
๑๒. กัมมปจจัย
[๑๔๓๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะกัมมปจจัย. มี ๙ วาระ เหมือนเหตุปจจัย.
๑๓. วิปากปจจัย
[๑๔๓๑] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุ
ปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปากปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น มี ๙ วาระ.
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๑๔. อาหารปจจัย ฯลฯ ๒๓. อวิคตปจจัย
[๑๔๓๒] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะอาหารปจจัย ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย เพราะ
ฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะสัมปยุตปจจัย เพราะวิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะนัตถิปจจัย เพราะวิคตปจจัย เพราะ
อวิคตปจจัย.
พึงนับใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาระ แหงกุสลติกะ ที่ใหพิสดารแลว
โดยวิธีสาธยาย
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๔๓๓] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ 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 ๒ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ใน
วิปากปจจัย 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 ใน
นัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙
วาระ.
เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ . . . ในอวิคตปจจัย
มี ๙ วาระ.
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พึงนับเหมือนการนับในปฏิจจวาระในกุสลติกะ ที่นับไวแลวโดยวิธี
สาธยาย.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๔๓๔] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกัฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น. หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น. ขันธท้งั หลาย อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึน้
ฯลฯ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมซึ่ง
เปนอเหตุกะ เกิดขึ้น.
๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๔๓๕] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทา
นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น. ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูต
รูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่สหรคต
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
[๑๔๓๖] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทา
นิยธรรมและอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะและมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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๒. นอารัมมณปจจัย
[๑๔๓๗] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น. หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น. มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น.
๓. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตสุ มุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น.
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๕. อนุปาทานิยธรรมอาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมและ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๓. นอธิปติปจจัย
[๑๔๓๘] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
พึงกระทําปติสนธิใหบริบูรณ. มี ๓ วาระ.
๔. ฯลฯ อาศัยธรรมที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น มี ๑ วาระ.
๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปน
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
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๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมและ
มหาภูตรูปเกิดขึ้น.
๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๑๐. นอาเสวนปจจัย
[๑๔๓๙] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอนันตรปจจัย ฯลฯ เพราะนสมนันตรปจจัย
เพราะนอัญญมัญญปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย เพราะนปุเรชาตปจจัย เพราะนปจฉาชาตปจจัย เพราะนอาเสวนปจจัย
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมซึ่งเปน
วิบาก เกิดขึ้น ฯลฯ
๑๑. นกัมมปจจัย
[๑๔๔๐] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูต
รูป ๑ ฯลฯ
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[๑๔๔๑] ๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาทีเปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนกุศล เกิดขึ้น.
๑๒. นวิปากปจจัย
[๑๔๔๒] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทา
นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานัยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
มี ๑ วาระ.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมซึ่งเปน
กุศล เกิดขึน้ .
มี ๓ วาระ.
๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
ซึ่งเปนกุศล และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๑๓. นอาหารปจจัย
[๑๔๔๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอาหารปจจัย
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย
พาหิรรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๑๔. นอินทริยปจจัย
[๑๔๔๔] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอินทริยปจจัย
สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตนิ ทรีย อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๔๔๕] ๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอินทริยปจจัย
พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูต
รูป ๑ ฯลฯ
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๑๕. นฌานปจจัย
[๑๔๔๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูต.
รูป ๑ ฯลฯ
๑๖. นมัคคปจจัย
[๑๔๔๗] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนมัคคปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ
มี ๕ วาระ.
๑๗. นสัมปยุตตปจจัย
[๑๔๔๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนสัมปยุตตปจจัย
เหมือนกับนอารัมมณปจจัย. (คือ มี ๖ วาระ)
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๑๘. นวิปปยุตตปจจัย
[๑๔๔๙] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ อาศัยมหาภูต
รูป ๑ ฯลฯ
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๑๙. โนนัตถิปจจัย ๒๐. โนวิคตปจจัย
[๑๔๕๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะโนนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะในวิคตปจจัย
พึงนับเหมือนปจจนียะ ในกุสลติกะ ที่ใหพิสดารไวแลว.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
ในนเหตุปจจัยมี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ในนอธิปติ
ปจจัย มี ๖ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๖
วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๖ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖
วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัยมี ๘ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
พึงนับจํานวนวาระเหมือนในกุสลติกะ.
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
[๑๔๕๒] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ
ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ.
พึงนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ เหมือนในกุสลติกะ.
อนุโลมปจจนียนัย จบ
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ปจจนียานุโลมนัย
[๑๔๕๓] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ
ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.
พึงนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม เหมือนในกุสลติกะ.
ปจจนียานุโลม จบ
ปฏิจจวาระ จบ
สหชาติวาระ
[๑๔๕๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดรวมกับอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี เหมือนกัน.
สหชาตวาระ จบ
ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๔๕๕] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
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มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปน
อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น. ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนิปาทานิยธรรม
อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมเกิด
ขึ้น ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทา.
นิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๑ วาระ
๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
มี ๓ วาระ.
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๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และ
หทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๐. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๑๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๔๕๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณอาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น.
ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทนนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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[๑๔๕๗] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อธิปติปจ จัย
[๑๔๕๘] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัย หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
มี ๑ วาระ.
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๔. ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
มี ๓ วาระ.
๗. ฯลฯ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
๘. ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
๙. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๔. อนันตรปจจัย
[๑๔๕๙] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะอนันตรปจจัย
ปจจัย ๒๔ พึงใหพิสดาร.
ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
[๑๔๖๐] ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ใน
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๗
วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนิสสย-
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ปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑๑
วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ.
[๑๔๖๑] เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ ใน
อวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ. พึงนับจํานวนวาระเหมือนในกุสลติกะ.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
๑. นเหตุปจจัย
[๑๔๖๒] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ เกิดขึ้น.
จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ เกิดขึ้น ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัย
กายายตนะเกิดขึ้น.
ขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทา
นัยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ เกิดขึ้น, ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น. โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ เกิดขึ้น.
๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ
พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป. . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป
๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓ ฯลฯ อุปาทารูปอาศัยมหาภูตรูป.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
.
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย
ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒. นอารัมมณปจจัย ๓.นอธิปติปจจัย
[๑๔๖๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย ฯลฯ
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น, ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 204

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
๕. ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น มี
๑ วาระ.
๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปน
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น.
[๑๔๖๔] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปน
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
และหทยวัตถุเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๔๖๕] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนอนันตรปจจัย. . . เพราะนสมนันตรปจจัย
เพราะนอัญญมัญญปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย เพราะนปุเรชาต-
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ปจจัย เพราะนปจฉาชาตปจจัย เพราะนอาเสวนปจจัย .
๑

๑๑. นกัมมปจจัย
[๑๔๖๖] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนกุศล อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น. พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป
ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น.
๔. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปน
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนกุศล เกิดขึ้น.
๑. ดูจํานวนการนับวาระ ในขอ ๑๔๖๙
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๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นกัมมปจจัย
คือ เจตนาซึ่งเปนกุศลที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธ
ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึง่ เปนกุศลและหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๒. นวิปากปจจัย
[๑๔๖๗] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทา
นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนวิปากปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนกุศล อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น.
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๔. ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ เกิดขึ้น
มี ๑ วาระ.
๕. ฯลฯ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ
เกิดขึ้น
มี ๓ วาระ.
๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย ฯลฯ
๙. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย ฯลฯ
๑๐. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนวิปากปจจัย ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๓. นอาหารปจจัย ฯลฯ ๒๐. โนวิคตปจจัย
[๑๔๖๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนอาหารปจจัย. . .เพราะนอินทริยปจจัย เพราะ
นฌานปจจัย เพราะนมัคคปจจัย เพราะนสัมปยุตตปจจัย เพราะ
นวิปปยุตตปจจัย เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ

สุทธมูลกนัย
[๑๔๖๙] ในนเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๖
วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๑๐ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๒ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๖
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. พึงนับโดยพิสดาร.
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. พึงนับโดยพิสดาร.
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในอวิคต
ปจจัย มี ๕ วาระ.
ปจจยวาระ จบ
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นิสสยวาระ
[๑๔๗๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ อาศัยขันธ ๓ ฯลฯ
ปจจัยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี เหมือนกัน.
นิสสยวาระ จบ
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สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๔๗๑] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เจือกับอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น,
ขันธ ๑ เจือกับขันธ ๓ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับ ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เจือกับอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมเจือกับอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๔๗๒] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ
ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย
มี ๓ วาระ. ในกุสลติกะนับอยางไร พึงนับอยางนั้น.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
[๑๔๗๓] อุปาทินนุปาทานิยธรรม เจือกับอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอุปาทานิยธรรมซึ่งเปนอเหตุกะ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกะ ปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เจือกับอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น. โมหะที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา ที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ ฯลฯ
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
[๑๔๗๔] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจนียานุโลมนัย
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ . . . ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
สังสัฏฐวาระ จบ
สัมปยุตตวาระ
[๑๔๗๕] อุปาทินนุปาทานิยธรรม สัมปยุตกับอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย.
ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ. . . ฯลฯ. . . ในอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกัน.
สัมปยุตตวาระ จบ
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๔๗๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๔๗๗] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๔๗๘] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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[๑๔๗๙] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๔๘๐] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๔๘๑] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๔๘๒] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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๒. อารัมมณปจจัย
[๑๔๘๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุโดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุ
นั้น ราคะยอมเกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมือ่ กุศลและอกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ
และขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ โดยความเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตน
นั้น ราคะยอมเกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิต อันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
คันธายตนะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ รสายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๘๔] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะยอม
เกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตุถุ และขันธทั้งหลายที่
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะยอมเกิดขึ้น
โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
บุคคลเห็นรูปที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยทิพยจักษุ, รูจิตของ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๘๕] ๓. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณากุศล
นั้น, พิจารณากุศลที่สั่งสมดีแลวในกาลกอน, ออกจากฌานแลวพิจารณาฌาน.
พระอริยะทั้งหลายพิจารณาโคตรภู, พิจารณาโวทาน, พิจารณากิเลส
ที่ละแลว, พิจารณากิเลสที่ขมแลว, รูกิเลสที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณา
เห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทินนุปานิยธรรม และ
ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
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เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น
ราคะยอมเกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวย
ทิพโสตธาตุ รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๘๖] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นรูปที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม . . . เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
และขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น
ราคะยอมเกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น.
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อากาสานัญจายตนกุศล เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนวิบาก ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนกุศล เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนวิบาก
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๘๗] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๘๘] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากมรรค แลวพิจารณามรรค, พิจารณา
ผล, พิจารณานิพพาน, นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
พระอริยะทั้งหลาย รูจิตของบุคคลผูพรั่งพรอมดวยจิตที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ
แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 219

๓. อธิปติปจจัย
[๑๔๘๙] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะการทําจักษุใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํา
โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ
ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ให
เปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําโสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ราคะยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น.
๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวกระทํากุศล
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
กระทํากุศลที่สั่งสมไวดีแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
ออกจากฌาน กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
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พระเสกขะทั้งหลายกระทําโคตรภู ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
พิจารณา กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํารูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ครั้นกระทํารูปเปนตนนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนแลว ราคะยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนุปานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตสมุฏฐานรูปดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๔๙๐] ๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค, แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนานุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๔๙๑] ๔. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน แลวพิจารณา, กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา, กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๔๙๒] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
๔. อนันตรปจจัย
[๑๔๙๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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ปญจวิญญาณเปนปจจัยแกมโนธาตุ ที่เปนวิบาก ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
มโนธาตุที่เปนวิบากเปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ ที่เปนวิบาก ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๔๙๔] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ภวังคจิต เปนปจจัยแกอาวัชชนจิต. มโนวิญญาณธาตุที่เปน
วิบาก เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุที่เปนกิริยา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๔๙๕] ๓. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน.
อาวัชชนจิตเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๔๙๖] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๔๙๗] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค
โวทานเปนปจจัยแกมรรค
อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ
เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๔๙๘] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ทีเ่ กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย มรรคเปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
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[๑๔๙๙] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. สมนันตรปจจัย
๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
เหมือนอนันตรปจจัย.
๖. สหชาตปจจัย
[๑๕๐๐] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุหทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย.
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓, มหาภูตรูป ๓ เปนปจจัยแก
มหาภูตรูป ๑, มหาภูตรูป ๒ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒, มหาภูตรูปทั้งหลาย
เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
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[๑๕๐๑] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๕๐๒] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ
๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๕๐๓] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
มหาภูตรูป ๑ ที่เปนอนุปาทาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ฯลฯ
พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูต
รูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกอุปาทายรูป ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
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[๑๕๐๔] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๕๐๕] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๕๐๖] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๑๕๐๗] ๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ.
ของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และมหาภูตรูป เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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[๑๕๐๘] ๙. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และมหาภูตรูป เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
๗. อัญญมัญญปจจัย
[๑๕๐๙] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และหทยวัตถุ ฯลฯ.
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย.
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ เปน
ปจจัยแกมหาภูตรูป ๒.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
[๑๕๑๐] ๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป...อุตสุ มุฏฐานรูป
ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
[๑๕๑๑] ๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
๘. นิสสยปจจัย
[๑๕๑๒] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
สําหรับอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๓] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๔] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๕] ๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ
๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๖] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม มี ๑ วาระ.
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม มี ๓ วาระ (วาระที่ ๖-๗-๘).
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[๑๕๑๗] ๙. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๘] ๑๐. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม และมหาภูตรูป เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๑๕๑๙] ๑๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
นิสสยปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และมหาภูตรูป เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมและหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
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๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๕๒๐] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
สุขทางกาย เปนปจจัย แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
ทุกขทางกาย เปนปจจัย แกสขุ ทางกาย แกทุกขทางกาย.
อุตุ เปนปจจัย แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย, โภชนะ เปนปจจัย
แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย, สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เปน
ปจจัยแกสุขทางกาย ทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๑] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยสุขทางกาย ใหทาน
สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิด ยังวิปสสนาใหเกิด ยังอภิญญา
ใหเกิด ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
เขาไปอาศัยทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.
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สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ
มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๒] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยสุขทาง
กาย ยังมรรคใหเกิด เขาผลสมาบัติ.
บุคคลอาศัยทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ยังมรรคใหเกิด เขาผลสมาบัติ.
สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เปนปจจัยแกมรรค แกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๓] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปนอารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ยังฌานใหเกิด ยัง
วิปสสนาใหเกิด ยังอภิญญาใหเกิด ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ฯลฯ ทําลาย
สงฆ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
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บุคคลอาศัยศีลที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา อุตุ โภชนะ เสนาสนะ
แลวใหทาน ยังสมาบัติใหเกิด ฆาสัตว ทําลายสงฆ กอมานะ ถือทิฏฐิ.
ศรัทธาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา อุตุ โภชนะ เสนาสนะ เปน
ปจจัยแกศรัทธาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
บริกรรมแหงปฐมฌาน เปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ บริกรรมแหง
เนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ปฐมฌาน เปนปจจัยแกทุติยฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปน
ปจจัย แกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
ปาณาติบาต เปนปจจัยแกปาณาติบาต ฯลฯ นิยตมิจฉาทิฏฐิ เปน
ปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิ.
[๑๕๒๔] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยศรัทธาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมแลว ยังตนใหเดือดรอน ใหเรารอน เสวยทุกขมีการแสวงหา
เปนมูล.
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บุคคลอาศัยศีลที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ ยังตน
ใหเดือดรอน ใหเรารอน เสวยทุกขมีการแสวงหาเปนมูล.
ศรัทธาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแก
สุขทางกาย ทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
กุศลกรรมและอกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๕] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัย
แกปฐมมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
บริกรรมแหงทุติยมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค
บริกรรมแหงตติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค
บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๖] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค
ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค.
มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๗] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุขทางกาย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๕๒๘] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายอาศัยมรรค ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เขา
สมาบัติที่เกิดแลว พิจารณาสังขารโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา.
มรรคเปนปจจัยแกอัตถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความฉลาดในฐานะและอฐานะ ของพระอริยะทั้งหลาย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๕๒๙] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พระเสกขะหรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะหรือปุถุชนพิจารณา โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และหทยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น
เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบากยอมเกิดขึ้น
รูปายตนะที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ,
คันธายตนะ. . .รสายตนะ. . .โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
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จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.
[๑๕๓๐] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
พระเสกขะหรือปุถุชนพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะยอมเกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะยอมเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะหรือปุถุชน เห็นรูปที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวย
ทิพยจักษุ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย
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[๑๕๓๑] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน วัตถุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๕๓๒] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตน นั้น ราคะยอมเกิด ฯลฯ
โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวย
ทิพโสตธาตุ.
[๑๕๓๓] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอม

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 239

ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูปเปนตนนั้น ราคะยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
โทมนัสยอมเกิดขึ้น เมือ่ กุศลและอกุศลดับไปแลวตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก
ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะเปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๕๓๔] ๖. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มี อยางเดียว คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ รวมกับ วัตถุ
ปุเรชาตะ ไดแก
รูปายตนะ และจักขายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ และกายายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
รูปายตนะ และหทยวัตถุที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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[๑๕๓๕] ๗. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียวคือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ รวมกับ วัตถุปุเรชาตะ
คือ รูปายตนะ และหทยวัตถุที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัยฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ และหทยวัตถุที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๑๕๓๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๓๗] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปา
ทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
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[๑๕๓๘] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๓๙] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๔๐] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๔๑] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย
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คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ทีเปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๔๒] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๔๓] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๕๔๔] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
กอนดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
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๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๕๔๕] ๑. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดหลังๆดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย,
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู
อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๑๕๔๖] ๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๑๓. กัมมปจจัย
[๑๕๔๗] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,
เจตนาเปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๑๕๒๘] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน
รูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๕๔๙] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๕๕๐] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๑๕๕๑] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก เจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก กุศลเจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๕๕๒] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๕๕๓] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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๑๔. วิปากปจจัย
[๑๕๕๔] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปน
วิบาก เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๕๕๕] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึง่ เปนวิบาก เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๕๕๖] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
วิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
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[๑๕๕๗] ๔. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบากเปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๕๕๘] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๕๕๙] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย.
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ
๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
๑๕. อาหารปจจัย
[๑๕๖๐] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
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คือ อาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกาย ที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๑] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกาย ที่
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๒] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหาร
ปจจัย
คือ อาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
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[๑๕๖๓] ๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกาย
ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๔] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๕] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
กายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย
[๒๕๖๖ ] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 250

คือ อาหารที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๗] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๘] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๕๖๙] ๑๐. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย.
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[๑๕๗๐] ๑๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย.
[๑๕๗๑] ๑๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
๑๖. อินทริยปจจัย
[๑๕๗๒] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุ
ปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ อินทรียที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 252

จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๓] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๔] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๕] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๖] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
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คือ อินทรียที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๗] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๕๗๘] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๑๗. ฌานปจจัย
[๑๕๗๙] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ องคฌานที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
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[๑๕๘๐] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๑๕๘๑] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๑๕๘๒] ๔. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๑๕๘๓] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
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[๑๕๘๔] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๑๕๘๕] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย
คือ องคฌานที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
๑๘. มัคคปจจัย
[๑๕๘๖] ๑. อุปาทินนุปาทาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๕๘๗] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
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[๑๕๘๘] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
[๑๕๘๙] ๔. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
[๑๕๙๐] ๕. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
[๑๕๙๑] ๖. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
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[๑๕๙๒] ๗. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๑๕๙๓] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๑๕๙๔] ๒. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
[๑๕๙๕] ๓. อนุปาทินนอนุปาทานิบธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๕๙๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดพรอม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก จักขายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ กายายตนะที่เกิดกอน เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๕๙๗] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
พรอมเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธที่
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๕๙๘] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุที่เกิดกอนเปนปจจัย
แกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๕๙๙] ๘. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๐] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
พรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่
เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๑] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๒] ๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๓] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๔] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปา
ทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่
เกิดพรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๖๐๕] ๑๐. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
วิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๖๐๖] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่
เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. ขันธทั้งหลายเปนปจจัย
แกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย,
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ที่
เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ฯลฯ มหาภูตรูป เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุ
ที่เกิดกอน โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่อกุศล
และอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
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พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่อ
กุศลและอกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
คันธายตนะ ฯลฯ รสายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายวิญญาณ.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่
เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่
เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๐๗] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
พรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแกพระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นจักษุที่
เกิดกอน โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
พระเสกขะ หรือปุถุชน พิจารณาโสตะ ฆานะ ฯลฯ ชิวหา ฯลฯ
กายะ ฯลฯ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม รูป กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยทิพยจักษุ, หทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่
เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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[๑๖๐๘] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๐๙] ๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธ ๑ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๐] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ
อาหาระ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธ๑ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ฯลฯ มหาภูตรูป เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก บุคคลพิจารณาเห็นรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะที่เกิดกอน ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูป
เปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
เห็นรูปที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพ
โสตธาตุ.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
ภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน อาหาระ ไดแกกวฬีกาาราหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
[๑๖๐๑] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๓ อยาง คือ ที่เปน ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก บุกคลพิจารณาเห็นรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะที่เกิดกอน ทีเ่ ปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม โดยความเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภรูป
เปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น. เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว
ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
รูปายตนะที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน อาหาระ ไดแกกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
[๑๖๑๒] ๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่
เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน อาหาระ ไดแก กวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๓] ๘. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
[๑๖๑๔] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๕] ๑๐. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่
เกิดพรอมเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
ที่เกิดภายหลังเปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๖] ๑๑. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี อยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ทีเ่ กิดพรอมเปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๗] ๑๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๒อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธ ๑ ทีเ่ ปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
ที่เกิดพรอมเปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย. ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ ไดแกขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดพรอมเปนปจจัยแกขันธ ๓ และกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึง่ เกิดกอนดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ขันธ ๓ เปนปจจัย
แกขันธ ๑ และกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกายนี้ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึง่ เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๑๘] ๑๓. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาตะ ไดแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และ
อนุปาทินนุปาทานิยธรรมนี้ ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
[๑๖๑๙] ๑๔. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรมและอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ ปจจัย
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มีอยางเดียว คือ สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดพรอมเปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกายนี้ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑
และกายนี้ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่ง
เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกาย
นี้ ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ซึ่งเกิดกอน
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๐] ๑๕. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๐] ๑๖. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เกิดพรอม และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๓ และหทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๒] ๑๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๓] ๑๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมและ
มหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแกขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทา
นิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ
ปจจัย.
[๑๖๒๔] ๑๙. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๕] ๒๐. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และ ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และจักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และกายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และจักขุวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และกายวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, กวฬีการาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัย
แกกาย ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๖] ๒๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือที่เปน สหชตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ และ อาหาระ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เกิด
พรอม และมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก รูปายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก ขันธที่เปนอุปาทินทินนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมเปนปจจัยแกกายที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๗] ๒๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ อาหาระ ไดแก กวฬีการาหาร ที่เปนอุปาทิน
นุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกกาย ที่เปน
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๖๒๘] ๒๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ อินทริยะ
ไดแก ขันธที่เปนอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เกิดภายหลัง และ
กวฬิการาหาร ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัย
แกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๒๒. อัตถิปจจัย ฯลฯ ๒๔. อวิคตปจจัย
[๑๖๒๙] อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
วิคตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอวิคตปจจัย ฯลฯ
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๖๓๐] ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๗ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๖ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๒
วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย
มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุคตปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในอัตถิปจจัย มี ๒๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๒๓ วาระ.
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[๑๖๓๑] เพราะเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ . . . ใน
สหาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๖ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี
๔ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย ๗ วาระ.
การนับกุสลติกะ ไดนับแลวโดยวิธีสาธยาย ฉันใด พึงนับฉันนั้น.
การนับวาระในอุปาทินนติกะลึกซึ้งและสุขุมกวาการนับวาระในกุสลติกะ
ผูมีปญญาพึงนับโดยทําอยางนี้.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะ
[๑๖๓๒] ๑. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของสหชาตปจจัยฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ
เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๖๓๓] ๒. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
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อํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๖๓๔] ๓. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ
[๑๖๓๕] ๔. อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๖๓๖] ๕. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของ สหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๖๓๗] ๖. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
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ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของกัมมปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๖๓๘] ๗. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๖๓๙] ๘. อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของ
ปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
[๑๖๔๐] ๙. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๖๔๑] ๑๐. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๖๔๒] ๑๑. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 280

[๑๖๔๓] ๑๒. อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแก
อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ
[๑๖๔๔] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาตะ
[๑๖๔๕] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
[๑๖๔๖] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปจฉาชาตะ
[๑๖๔๗] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ
[๑๖๔๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
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[๑๖๔๙] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
[๑๖๕๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
[๑๖๕๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
มีอยางเดียว คือที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
[๑๖๕๒] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม
มี ๓ อยาง คือที่เปน ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ
[๑๖๕๓] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
มี ๓ อยาง คือ สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ รวมกับ
อาหาระ
[๑๖๕๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม
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มีอยางเดียว คือ อาหาระ
[๑๖๕๕] อุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนุปาทานิยธรรม และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม
มี ๑ อยาง คือ ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ รวมกับ อินทริยะ
(คือปจฉาชาตะ + อาหาระ + อินทริยะ)
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
สุทธมูลกนัย
[๑๖๕๖] ในนเหตุปจจัย มี ๒๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๒๔ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๒๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๒๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๒๔ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๒๐ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี
๒๐ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๒๐ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒๓ วาระ ใน
นปุเรชาตปจจัย มี ๒๓วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๗ วาระ ในนอาเสวนปจจัย
มี ๒๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๒๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒๔ วาระ
ในนอาหารปจจัย มี ๒๐ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๒๒ วาระ ในนฌานปจจัย
มี ๒๔ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๒๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒๐ วาระ
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๔ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในโนนัตถิปจ จัย
มี ๒๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๒๔ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ
[๑๖๕๗] เพราะนเหตุปจจัยในนอารัมมณปจจัย มี ๒๔ วาระ ฯลฯ
การนับปจจนียะในกุสลติกะใหพิสดารแลว ฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น.
ปจจนียะ จบ
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๑๖๕๘] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ...ในน
อธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๔ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในนอาเสวน
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ใน
นอาหารปจจัย มี ๗ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๗
วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ...ในนอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ.
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะ จําแนกไวแลวในกุสลติกะฉันใด พึง
นับฉันนั้น.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลม
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๑๖๕๙] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ. . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี
๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ใน
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นิสสยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๗
วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๘ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๖ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๒ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ใน
สัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัตถิปจจัย มี
๒๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย
มี ๒๓ วาระ.
ฯลฯ
การนับวาระในปจจนียานุโลม จําแนกไวแลวในกุสลติกะ ฉันใด
พึงนับฉันนั้น
อุปาทินนติกะ ที่ ๔ จบ
อรรถกถาพรรณนาเนื้อความแหงอุปาทินนติกปฏฐาน
ในปญหาวาระแหง อุปาทินนุปาทานิยติกะ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายถึงปวัตติกาลวา วัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ โดยปุเรชาตปจจัยเทานั้น แตในปฏิสนธิกาล วัตถุนนั้ หาเปนปุเรชาตปจจัยไม. ในคํานี้วา กพฬีการาหารที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ เปนปจจัยแก
กายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ โดยอาหารปจจัย ดังนี้ความวา ชื่อวากพฬีการาหารี เปนอุปาทินนุปาทานิยะ ไดแก โอชาที่อยูในภายในแหงรูปที่มีกรรม
เปนสมุฏฐาน. สองบทวา อุปาทินฺนุปาทานิยสฺส กายสฺส ความวาเปน
ปจจัยแกกาย คือรูปที่มีกรรมเปนสมุฏฐานนั่นเอง โดยอาหารปจจัย.
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อาหารเปนปจจัย ดวยอํานาจการเลี้ยงรักษาและค้ําจุนแก
กัมมชรูป เหมือนรูปชีวิตินทรีย ไมไดเปนปจจัยดวยอํานาจการยังรูป
ใหเกิดขึ้น.
สวนคําใดที่อาจารยบางพวกกลาววา โอชาในตัวกบเปนตนที่ยังเปนอยู
เปนปจจัยโดยอาหารปจจัยแกตัวงูที่กลืนกบเปนตน เขาไป คํานั้นไมพึงถือเอา
เพราะวา โอชาในตัวสัตวที่ยังเปนอยู ยอมไมใหสําเร็จความเปนอาหารปจจัย
แกรางกายของผูอื่น. ก็ในคํานี้วา อนุปาทินนุปาทานิยสฺส กายสฺส ยอม
ไดความเปนปจจัยดวยอํานาจการใหเกิดขึ้น. ในคํานี้วา อุปาทินนุปาทานิยสฺส จ อนุปาทินนุปาทานิยสฺส จ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาหาร
ปจจัยดวยอํานาจเปนธรรมค้ําจุนแกกายอยางหนึ่ง ดวยอํานาจทําใหเกิดแกกาย
อยางหนึ่ง หรือดวยอํานาจเปนธรรมค้ําจุนเทานั้น แกกายที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ และที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ. ก็อาหาร ๒ เมื่อเปนปจจัยรวมกัน
ยอมเปนอุปตถัมภกสัตติคือค้ําจุนเทานั้น ไมเปนชนกสัตติคือทําใหเกิด. คําที่
เหลือในอธิการนี้ ผูศึกษาพึงตรวจบาลีใหดีแลวทราบเถิด.
อรรถกถาพรรณนาเนื้อความแหงอุปาทินนติกปฏฐาน จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 286

๕. สังกิลิฏฐติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๑๖๖๐] ๑. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมเกิดขึ้น.
๓. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๑๖๖๑] ๔. อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฎฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
หทยวัตถุอาศัยขันธทั้งหลายเกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป และ
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๖๖๒] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๖. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
เกิดขึ้น.
๗. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
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[๑๖๖๓] ๘. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๖๖๔] ๙. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และ
มหาภูตรูป ฯลฯ
การนับจํานวนวาระในอนุโลม
สุทธมูลกนัย
[๑๖๖๘] ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ
ฯลฯ ในวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.
ในกุสลติกะทานจําแนกไวอยางไร พึงจําแนกอยางนั้น.
ปจจนียนัย
[๑๖๖๖] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
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[๑๖๖๗] อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
ในกุสลติกะ ทานจําแนกไวอยางไร พึงจําแนกอยางนั้น.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะเปนตน
ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ
เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ
เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ ฯลฯ
สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระ นิสสยวาระ สังสัฏฐวาระ และสัมปยุตตวาระก็ดี พึงใหพิสดาร.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๖๖๘] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
[๑๖๖๙] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๖๗๐] ๓. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุ
ปจจัย
คือ เหตุที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๖๗๑] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๖๗๒] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๖๗๓] ๖. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๖๗๘] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๖๗๕] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ ๑. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ เพราะปรารภราคะ
นั้น ราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น. บุคคลยอมยินดีซึ่งทิฏฐิ
ฯลฯ เพราะปรารภวิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส ฯลฯ
ในกุสลติกะ ทานจําแนกไวอยางไร พึงจําแนกอยางนั้น.
[๑๖๗๖] ๒. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว.
๒. พิจารณากิเลสที่ขมแลว.
๓. รูก ิเลสที่เคยเกิดแลวในกาลกอน.
๔. พิจารณาเห็นขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๕. รูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
๖. พระเสกขะหรือปุถุชน พิจารณาเห็นขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เมื่อกุศลดับ
ไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก ยอมเกิดขึ้น.
๗. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โทมนัส ยอมเกิดขึ้น เมื่ออกุศลดับไปแลว ตทารัมมณจิตอันเปนวิบาก
ยอมเกิดขึ้น.
๘. ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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[๑๖๗๗] ๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
กุศลนั้น.
๒. บุคคลพิจารณากุศลที่สั่งสมไวในกาลกอน.
๓. บุคคลออกจากฌานแลวพิจารณาฌาน.
๔. พระอริยบุคคลพิจารณาโคตรภู พิจารณาโวทาน.
๕. พิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา พิจารณา โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หทยวัตถุ และขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา.
๖. เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ
๗. รูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียง ดวยจิตที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
๘. อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ
๙. อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
๑๐. รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
๑๑. ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ
แกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แก
อนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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[๑๖๗๘] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรมแลว ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่ง กุศลนั้น เมื่อปรารภกุศลนั้น ราคะ ทิฏฐิ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดีกุศลที่ไดสั่งสมไวแลวในกาลกอน.
๓. ออกจากฌาน. ยินดีฌาน ยินดีจักษุ ฯลฯ ยินดีโผฏฐัพพายตนะ
ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เพราะปรารภกุศล
เปนตนนั้น ราคะ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
[๑๖๗๙] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพานเปนปจจัยแกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๖๘๐] ๖. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสัง
กิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ๑. พระอริยบุคคลออกจากมรรคแลว พิจารณามรรค พิจารณา
ผล พิจารณานิพพาน.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. พระอริยบุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปน
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
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๔. ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
๓. อธิปติปจจัย
[๑๖๘๑] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําราคะใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําทิฏฐินั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ครั้นทําทิฏฐินั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๘๒] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแกอธิปติธรรมที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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[๑๖๘๓] ๓. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ
อธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปน
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๘๔] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํากุศล
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
๒. กระทํากุศลนั้นสั่งสมไวดีแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน แลวพิจารณา.
๓. ออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
๔. พระเสกขะ กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา, กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๘๕] ๕. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทํากุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
กุศลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
๒. บุคคลกระทํากุศลที่สั่งสมไวแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง.
๓. บุคคลออกจากฌานแลว กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง.
๔. บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง เพราะกระทําจักษุใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิง เพราะกระทําโผฏฐัพพะ
ฯลฯ หทยวัตถุและขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําธรรมนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ
ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
[๑๖๘๖] ๖. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพานเปนปจจัยแกมรรค แกผล ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สทชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 298

[๑๖๘๗] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
๑. พระอริยบุคคลออกจากมรรค กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลว พิจารณากระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว พิจารณา
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา.
๒. นิพพานเปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๘๘] ๘. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมและอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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๔. อนันตรปจจัย
[๑๖๘๙] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธเปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๖๙๐] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๖๙๑] ๓. อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย,
อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน อาวัชชนะเปนปจจัย
แกขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๖๙๒] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๖๙๓] ๕. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค, โวทาน เปนปจจัยแกมรรค, อนุโลม
เปนปจจัยแกผลสมาบัติ, เนวสัญญานาสัญญายตนะของผูออกจากนิโรธ เปน
ปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
[๑๖๙๔] ๖. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรคเปนปจจัยแกผล ผลเปนปจจัยแกผล ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๖๙๕] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ ๙. อุปนิสสยปจจัย
[๑๖๙๖] ๑. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย เปนปจจัยดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลอาศัยราคะ ยอมฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ, อาศัยโทสะ ยอมฆา
สัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ, ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ
แกความปรารถนาดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
ปาณาติบาตเปนปจจัยแกปาณาติบาต ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ นิยตมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยแกนิยตมิจฉาทิฏฐิดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๖๙๗] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลอาศัยราคะแลวใหทาน
สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ยังฌาน วิปสสนา อภิญญา สมาบัติ ใหเกิด
อาศัยความปรารถนาแลวใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด.
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มี ๗ วาระ, ๒. มี ๙ วาระ ๓. มี ๓ วาระ ๔. มี ๑๓ วาระ ๕. มี ๘ วาระ (ดูขอ ๑๗๔๘
ขางหนา)
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ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา แกความสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
บุกคลฆาสัตวแลว ยอมใหทานสมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม ยังฌาน
วิปสสนา อภิญญา และสมาบัติใหเกิด เพื่อลบลางบาปกรรมนั้น ฯลฯ บุคคล
ทําลายสงฆแลว ยอมใหทาน สมาทานศีล ทําอุโบสถกรรม เพื่อตองการลบลาง
บาปกรรมนัน้ .
อกุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๖๙๘] ๓. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยราคะแลว ยังมรรคใหเกิด เขาผลสมาบัติ, อาศัยโทสะ
ฯลฯ ความปรารถนา ยังมรรคใหเกิด เขาผลสมาบัติ.
๒. ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกมรรค แกผลสมาบัติ
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๖๙๙] ๔. อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ยังสมาบัติใหเกิด อาศัยศีล สุตะ
จาคะ ปญญา สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ เสนาสนะ ยอมให
ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิด.
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๒. ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา สุขทางกา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. กุศลกรรม เปนปจจัยแกวิบาก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๔. บริกรรมแหงปฐมฌานเปนปจจัยแกปฐมฌาน ฯลฯ อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ
[๑๗๐๐] ๕. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. บุคคลอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถือทิฏฐิ, อาศัยศีล ฯลฯ
เสนาสนะ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
๒. ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกราคะ ฯลฯ แกความ
ปรารถนาดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๓๐๑] ๖. อสังกิเลฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกรรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ.
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บริกรรมแหงปฐมมรรค เปนปจจัยแกปฐมมรรค ฯลฯ ทุติยมรรค
ฯลฯ ตติยมรรค ฯลฯ จตุตถมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๑๗๐๒] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. ปฐมมรรค เปนปจจัยแกทุติยมรรค
๒. ทุติยมรรค เปนปจจัยแกตติยมรรค
๓. ตติยมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค
๔. มรรค เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๗๐๓] ๘. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
๑. พระอริยบุคคล อาศัยมรรค ยังสมาบัติที่ยังไมเกิด ใหเกิด เขา
สมาบัติที่เกิดแลว พิจารณาเห็นสังขาร โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา.
๒. มรรคเปนปจจัยแกอัตถปฏิสมั ภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความฉลาดในฐานะและอฐานะของพระอริยเจา
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๓. ผลสมาบัติ เปนปจจัยแกสุขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑

๑. บาลีเปน จตุตฺโถ มคฺโค, คําวา จตุตฺโถ เกินมา ในทีนี้จึงแปลเฉพาะคาวา มคฺโค.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๑๗๐๔] ๑. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
๑. บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา พิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
๒. เห็นรูปดวยทิพยจักษุ.
๓. ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
๔. รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
๑. จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
๒. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๗๐๕] ๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น. ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งโสตะ ฯลฯ
โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส
ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๗๐๖] ๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๑๗๐๗] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
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[๑๗๐๘] ๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๗๐๙] ๓. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๑๒. อาเสวนปจจัย
[๑๗๑๐] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๑๗๑๑] ๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู, อนุโลม
เปนปจจัยแกโวทาน ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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[๑๗๑๒] ๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน เปนปจจัยแกมรรค
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
๑๓. กัมมปจจัย
[๑๗๑๓] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๗๑๔] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดพรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมเปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๑๗๑๕] ๓. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๗๑๖] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิสิกธรรมเปนปจจัยแกวิบากขันธ และ
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๗๑๗] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ที่เปน
อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๗๑๘] ๖. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๑๗๑๙] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
๑๔. วิปากปจจัย
[๑๗๒๐] ๑. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป โดยวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัย
แกขันธ ๒.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๗๒๐] ๒. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
[๑๗๒๒] ๓. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๑๗๒๓] ๔. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
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๑๕. อาหารปจจัย
[๑๗๒๔] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
[๑๗๒๕] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอาหารปจจัย ฯลฯ.
[๑๗๒๖] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย มี ๓ วาระ.
๑

๑๖. อินทริยปจจัย
[๑๗๒๗] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ.
๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๑. ฯลฯ ดูขอ ๑๖๗๑
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. รูปชีวติ ินทรีย เปน
ปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม มี ๓ วาระ.
๑๗. ฌานปจจัย
๑๘. มัคคปจจัย
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๑๗๒๘] ๑. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของมัคคปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๑๗๒๙] ๑. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดพรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
๑. ๒. มี ๗ วาระ, ๓. มี ๓ วาระ
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ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่
เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๗๓๐] ๒. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิด
พรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้ง
หลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
[๑๗๓๑] ๓. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๗๓๒] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๑๗๓๓] ๕. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิด
พรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธทีเปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒๑. อัตถิปจจัย
[๑๗๓๔] ๑. สังกิลฏิ ิฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
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[๑๗๓๕] ๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดพรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่
เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๗๓๖] ๓. สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ขันธ ๒ ฯลฯ
[๑๗๓๗] ๔. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา, พิจารณาเห็นโสตะฯลฯ กายะ รูป ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะเปนปจจัยแก
กายวิญญาณ.
หทยวัตถุที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธ ที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๗๓๘] ๕. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 318

มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ เพราะปรารภจักษุนั้น
ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งหทยวัตถุ
ฯลฯ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
[๑๗๓๙] ๖. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ปุเรชาตะ ไดแก หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ
ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๑๗๔๐] ๗. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
[๑๗๔๑] ๘. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
ที่เกิดพรอมเปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
[๑๗๔๒] ๙. อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแก ขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
[๑๗๔๓] ๑๐. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยางคือ ที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิด
พรอมและมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก ขันธที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลังและกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก ขันธที่เปน
อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดภายหลังและรูปชีวติ ินทรีย
เปนปจจัยแก
กฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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[๑๗๔๔] ๑๑. อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เกิดพรอมและหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
[๑๗๔๕] ๑๒. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย
มีอยางเดียว คือ ทีเ่ ปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิดพรอมและหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ขันธ ๒ ฯลฯ
[๑๗๔๖] ๑๓. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิด
พรอม และมหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่
เกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจ
ของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก ขันธที่เปนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เกิด
ภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๒๒. นัตถิปจจัย
[๑๗๔๗] สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของวิคตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอวิคตปจจัย .
๑

๒

๓

สุทธมูลกนัย
[๑๗๔๘] ในเหตุปจจัย มี ๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ
ในกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๗ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๗ วาระ ในฌานปจจัย มี ๗ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี
๑. ๒. มี ๗ วาระ เหมือนอนันตรปจจัย ๓. มี ๑๓ วาระ เหมืนอัตถิปจจัย
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๕ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
เหตุสภาคะ
[๑๗๔๙] เพราะเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ . . . ใน
สหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๔ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
เหตุฆฏนา
[๑๗๕๐] ปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ และอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ อัตถิ และ
อวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ
อัตถิและอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.
ปจจัย ๖ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ และอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ.
ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อัตถิ
และอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
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ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ สัมปยุตตะ
อัตถิ และอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๗ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ
อวิคตปจจัย มี ๒ วาระ.
ปจจัย ๘ คือ เหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ
วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ.
ในกุสลติกะใหพิสดารแลว อยางไร พึงใหพิสดารอยางนั้น.
อนุโลมนัย จบ
ปจจนียนัย
กรยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ
[๑๗๕๑] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๑๗๕๒] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
[๑๗๕๓] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๑๗๕๔] สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
[๑๗๕๕] อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของกัมมปจจัย ฯลฯ เปน
ปจจัยดวยอํานาจของอาหารปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๑๗๕๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ ดวยเปนปจจัย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๗๕๗] อสังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๑๗๕๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๑๗๕๙] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ เปนปจจัย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๑๗๖๐] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
[๑๗๖๑] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม
มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ, ปจจาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ
[๑๗๖๒] อสังกิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
[๑๗๖๓] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม
มีอยางเดียว คือ ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
[๑๗๖๔] สังกิลฏิ ฐสังกิเลสิกธรรม และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม
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มี ๓ อยาง คือ ที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ
และรวมกับ อินทริยะ.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
สุทธมูลกนัย
[๑๗๖๕] ในนเหตุปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๔ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๔ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๑๔ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๔ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๔ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๘ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี
๘ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๔ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๔ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๘ วาระ.
เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๔ วาระ ฯลฯ การนับ
ปจจยนียะ ในกุสลติกะอยางไร ในสังกิลิฏฐติกะ ก็พึงนับอยางนั้น.
ปจจนียะ จบ
อนุโลมปจจนียะ
[๑๗๖๖] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ. . . ใน
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย ในนปุเร-
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ชาตปจจัย ฯลฯ ในนปจฉาชาตปจจัย ในนอาเสวนปจจัย ในนกัมมปจจัย
ในนวิปากปจจัย ในนอาหารปจจัย ในนอินทริยปจจัย ในนฌานปจจัย (แต
ละปจจัย) มี ๗ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
เพราะปจจัย ๕ คือ เหตุ สหชาตะ นิสสยะ อัตถิ อวิคตปจจัย
ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ.
การนับวาระในอนุโลมปจจนียะ ในกุสลติกะไดจําแนกไวแลวอยางไร
ในติกะนี้ ก็พึงจําแนกอยางนั้น
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลม
[๑๗๖๗] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ...ใน
อธิปติปจจัย มี ๘ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๗ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๘ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๓ วาระในปุจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ ใน
กัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ ในอาหารปจจัย อินทริย
ปจจัย ฌานปจจัย มัคคปจจัย แตละปจจัย มี ๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย
มี ๓วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๑๓ วาระ ในนัตถิ
ปจจัย มี ๗ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๓ วาระ.
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เพราะนเหตุปจจัย นอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ
ฯลฯ.
การนับวาระในปจจนียานุโลม ในกุสลติกะ ไดจําแนกไวแลวอยางไร
ในที่นี้ก็พึงจําแนกอยางนั้น.
ปจจนียานุโลม จบ
สังกิลิฏฐติกะที่ ๕ จบ
อนุโลมติกปฏฐาน ตอนตน จบ
๑

อรรถกถาสังกิลิฏฐติกะ
คําทั้งหมดใน สังกิลิฏฐสังกิเลสติกะ ผูศึกษาพึงทราบตามแนว
แหงนัยที่กลาวแลวในกุสลติกะ.
อรรถกถาสังกิลิฏฐติกะ จบ
๑. จบบาลีเลม ๔๐ เพียงติกะที่ ๕

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 329

๖. วิตักกติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น, ขันธ
๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อวิตักกวจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ .
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น.
๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น.
๑

๑. บาลีเลมที่ ๔๑
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[๒] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจาร
ธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ วิตกและกฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมเกิดขึ้น.
๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๓] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปจจัย
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คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ วิตก และกฏัตตารูป อาศัยขันธ
๒ เกิดขึ้น.
[๔] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๙. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธท่เี ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
๑๐. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจารและกฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
[๕] ๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัย
วิตก เกิดขึ้น.
๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือขันธ ๓ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ วิจารและกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อวิตักกวิจารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ วิจาร และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น.
[๖] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัย
ขันธทั้งหลายเกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น หทยวัตถ อาศัย
วิจารเกิดขึ้น, วิจารอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูปเกิด ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
และกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย เกิดขึ้น.
๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิด
ขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๗] ๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
วิจารเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป
อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูปเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกอวิจารธรรม และวิตก อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
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[๘] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๙] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯสฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๑. อวิตักกวิจารมัตตธรร อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๒. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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[๑๐] ๒๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัย วิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธเปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๑] ๒๖. สวิตักกวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจาร
ธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๒] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตกและ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๙. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๓] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้นเพราะ
เหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยวิตกและมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๓๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 339

คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ
๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๔] ๓๒. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิด
ขึ้น. ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
๓๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกวิจารธรรม และ
วิตก เกิดขึน้ .
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[๑๕] ๓๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และ
วิตก เกิดขึน้ .
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๒
และวิตก เกิดขึ้น.
[๑๖] ๓๕. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย.
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทยวัตถุ เกิดขึ้น
๓๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
เหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตกและ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๑๗] ๓๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
วิตกและหทยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ วิตก และหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น. กฏัตตารูป อาศัย
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๑๙] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๐] ๔. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๑] ๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น ฯสฯ ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๒] ๘. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, วิจาร อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๙. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจารเกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๒๓] ๑๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๒. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๒๔] ๑๓. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุเกิดขึ้น.
๑๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
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[๒๕] ๑๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๒๖] ๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารสมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๘ อวิตักกวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัคคธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๒๗] ๑๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร อาศัย
ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๒๘] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตกและหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
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ปจจัย ๒ จําแนกแลว โดยวิธีสาธยาย ปจจัย ๒๐ ที่เหลือ พึงจําแนก
โดยวิธีนั้น.
วิปปยุตตปจจัย
[๒๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมเกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น, ขันธทั้ง
หลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น,
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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[๓๐] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ วิตกและจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 349

[๓๑] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น, ฯลฯ ขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒
เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๒] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๙. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๑๐. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น, วิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยวิตก เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น, วิตก เกิดขึน้
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๓] ๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก
เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น. ขันธทั้งหลาย และวิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๓๔] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, กฏัตตารูป
อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ
อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึน้ , วิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น,
วิจารอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, หทยวัตถุ อาศัยวิจาร
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น. เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิด
ขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๓๕] ๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
วิจาร เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป
อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมิตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัย
มหาภูตรูป เกิดขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๓๖] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย
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และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัย
ขันธทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๓๗] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธทงั้ หลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๒๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น วิตก อาศัยหทยวัทถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒๒. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๘] ๒๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น,
กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธ
ทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลาย และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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[๓๙] ๒๖. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายและวิตก อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย. กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
[๔๐] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทัยวัตถุ. ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๒๙. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจารเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายและวิจาร เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตกและมหาภูต
รูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึน้ เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย และวิจาร
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น,
กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, วิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๔๑] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัย อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น. กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
๓๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรมเกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย และวิจาร เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และกฏัตตารูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย และวิจาร
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, ฯลฯ ขันธ ๒ และ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธทั้งหลายอาศัย หทยวัตถุ
เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลาย เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและ หทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจารอาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
หทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๔๒] ๓๒. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น ขันธทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๓๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เกิดขึ้น, จิตตสมุฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายและวิตกเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายและวิตกเกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
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[๔๓] ๓๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตกเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย อาศัย
หทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย
และวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะ
วิปปยุตตปจจัย กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายและวิตก เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๔๔] ๓๕. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
๓๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกวิจารธรรม วิตก และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย และวิตก เกิดขึ้น
เพราะวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ กฏัตตารูป อาศัยขันธทั้งหลายและวิตก เกิด
ขึ้น เพราะวิปปยุตตเปนปจจัย.
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[๔๕] ๓๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ กฏัตตารูป
อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธ
ทั้งหลายอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย, กฏัตตารูป อาศัยขันธ
ทั้งหลายและวิตกเกิดขึ้น เพราะวิปปยุตตปจจัย.
[๔๖] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะอัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย ฯลฯ
เพราะอวิคตปจจัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปฏิจจวาระ
สุทธมูลกนัย
[๔๗] ในเหตุปจจัย มี ๓๗ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒๑ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี
๒๘ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒๑ วาระ ใน
ปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในกัมมปจจัย
มี ๓๗ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๓๗ วาระ ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย
ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย แตละปจจัย มี ๓๗ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี
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๒๐ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓๗ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓๗ วาระ ใน
นัตถิปจจัย มี ๒๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓๗
วาระ.
เพราะเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ ฯลฯ
ในกุสลติกะทานนับไวอยางไร ในติกะนี้ พึงนับอยางนั้น.
อนุโลมนัย จบ
ปจจนียนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัย วิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิด
ขึ้น
๑

ขอความตอจากนี้ขาดไป ขอความเต็มเปน ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒
อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น. (ดูขอความเต็มทํานองนี้จากขอ ๖๒)
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ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๙] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
ขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่ง
เปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๕๐] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น ฯลฯ
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๕๑] ๘. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิด
ขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก
เกิดขึ้น.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยวิตก ที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เกิดขึ้น.
๙. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
[๕๒] ๑๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก
ซึ่งเปนอเหตุกะ เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
[๕๓] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
เกิดขึ้น ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๓ เกิดขึ้น, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป
กฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น พาหิรรูป . . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๑๒. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๑๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๕๔] ๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๕๕] ๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารวจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัย หทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป
อาศัมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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[๕๖] ๑๗. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกอวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น. กฎัตตารูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๕๗] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๐. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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[๕๘] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิด
ขึ้น.
๒๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และหทัยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และ วิตก อาศัยขันธ
๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๕๙] ๒๔. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัย
ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๖๐] ๒๕. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัย
วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๒๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก ซึ่งเปนอเหตุกะ และมหาภูตรูป
เกิดขึ้น, ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๖๑] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัย
วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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[๖๒] ๒๘. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัย สวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
และ วิตก เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ทีส่ หรคตดวยอุทธัจจะ และวิตก เกิดขึ้น.
๒๙. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะและวิตก เกิดขึน้ .
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๖๓] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมซึ่งเปนอเหตุกะ และวิตก เกิดขึ้น, ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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[๖๔] ๓๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัย ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก
และ หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
๓๒. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรมเกิดขึ้น เพราะนเหตุ
ปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปน
อเหตุกะ วิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๖๕] ๓๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรมและอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย
คือ ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ วิตก
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
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๒. นอารัมมณปจจัย
[๖๖] ๑. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ .
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น.
[๖๗] ๒. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิด
ขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
[๖๘] ๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น กฏัตตารูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย
เกิดขึ้น, หทยวัตถุ อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
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มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ เกิดขึ้น ฯลฯ.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว (มหาภูตรูป ๓) อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
[๖๙] ๔. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
มหาภูตรูป เกิดขึ้น.
[๗๐] ๕. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และ อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจารเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารธรรม และ
มหาภูตรูปเกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ฯลฯ.
[๗๑] ๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนอารัมมณปจจัย
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คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๗๒] ๗. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นอารัมมณปจจัย
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ กฏัตตารูป ฯลฯ.
๓. นอธิปติปจจัย
[๗๓] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย ฯลฯ มี๗ วาระ.
[๗๔] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตต
ธรรม เกิดขึน้ เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น, ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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๙. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๑๐. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น.
๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก
เกิดขึ้น.
๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ขันธ ๓ วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึง่ เปนวิบาก เกิดขึ้น.
[๗๕] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น, ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซึง่
เปนวิบาก เกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร ซึง่ เปนวิบาก เกิดขึ้น.
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม มี ๗ วาระ.
[๗๖] ๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๗ วาระ.
๑๗. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย ฯลฯ เกิดขึน้
เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น, ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร ฯลฯ
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๔. นอนันตรปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนิสสยปจจัย
[๗๗] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนอนันตรปจจัย เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญมัญญปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ เหมือนกับนอารัมมณปจจัย.
๘. นปุเราชาตปจจัย
[๗๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ.
[๗๙] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
๙. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น
ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๑๐. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิด
ขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก เกิดขึน้ .
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และกฏัตตารูป
อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกอวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๘๐] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
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คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิด
ขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๘๑] ๑๖. อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๗ วาระ (วาระที่ ๑๖-๒๒)
๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๒๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ในที่มีนปุเรชาตปจจัยเปนมูล ที่เปนสุทธิกอรูปภูมิ
กระทําอยางไร อรูปภูมทิ ั้งหลาย พึงกระทําอยางนั้น.
๙. นปจฉาชาตปจจัย ๑๐. นอาเสวนปจจัย
[๘๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
[๘๓] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนอาเสวนปจจัย
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ
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๑๑. นกัมมปจจัย
[๘๔] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมเกิด
ขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น.
[๘๕] ๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น.
๓. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึน้ .
[๘๖] ๔. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึน้ . พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐาน ฯลฯ อาศัย
มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
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๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น.
[๘๗] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมและอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น.
[๘๘] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึน้ .
๑๒. นวิปากปจจัย ฯลฯ ๑๗. นสัมปยุตตปจจัย
[๘๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปากปจจัย ฯลฯ เพราะนอาหารปจจัย ฯลฯ
คือ พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
เพราะนอินทริยปจจัย ฯลฯ
คือ พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป. ฯลฯ
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สําหรับพวกอสัญญสัตว รูปชีวิตินทรีย อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น ฯลฯ
เพราะนฌานปจจัย ฯลฯ
คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป. . .
อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ
(ในหมวด นอาเสวนปจจัย เปนมูล พึงทําใหเหมือนกับ นปุเรชาตปจจัย โดยประกอบอวิตักกวิจารมัตตธรรมเขากับวิบาก อีกประการหนึ่ง พึง
แสดงวิบาก โดยประกอบอวิตักกวิจารมัตตธรรม กับอวิตักกวิจารมัตตธรรม)
เพราะนมัคคปจจัย เพราะนสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ.
๑๘. นวิปปยุตตปจจัย
[๙๐] ๑. ฯลฯ เพราะนวิปปยุตตปจจัย ฯลฯ
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ทีเ่ ปนสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ วิตก อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น.
๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยสวิตักกวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิตก อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
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[๙๑] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
๕. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก เกิดขึ้น.
๖. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ วิจาร อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น.
๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
[๙๒] ๘. อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
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สําหรับพวกอสัญญสัตว ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร
เกิดขึ้น.
[๙๓] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมและอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิจาร เกิดขึ้น.
[๙๔] ๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะนวิปปยุตตปจจัย
คือ ในอรูปภูมิ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และวิตก เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึน้ .
๑๙. โนนัตถิปจจัย ๒๐. โนวิคตปจจัย
[๙๕] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะโนนัตถิปจจัย เพราะโนวิคตปจจัย.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๙๖] ในนเหตุปจจัย มี ๓๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ ในนสมนันตร-
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ปจจัย มี ๗ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๗ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๗ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓๗ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๒๐ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓๗ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
พึงนับจํานวนวาระเหมือนอยางการนับในปจจนียนัย ในกุสลติกะ
ปจจนียนัย จบ
อนุโลมปจจนียนัย
[๙๗] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ ฯลฯ.
พึงนับเหมือนอยางการนับในอนุโลมปจจนียนัย ในกุสลติกะ.
ปจจนียานุโลมนัย
[๙๘] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑๔ ฯลฯ
พึงนับเหมือนอยางการนับในปจจนียานุโลมนัย ในกุสลติกะ.
ปฏิจจวาระ จบ
แมสหชาตวาระ ก็พึงแจกเชนเดียวกับปฏิจจวาระ.
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ปจจยวาระ
อนุโลมนัย
เหตุปจจัย
[๙๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น ฯลฯ มี ๗ วาระ.
ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น มี ๕ วาระเหมือน
กับปฏิจจวาระ.
[๑๐๐] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัย อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูปอาศัย
วิจารเกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น. วิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
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คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, ขันธที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๐๑] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิติกกอวิจารธรรม อาศัย
อวิกกอวิจารธรรม เกิดขึน้ ฯลฯ
คือ ขันธท่เี ปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิติกกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
วิจารเกิดขึ้น, ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น,
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น,
จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัย
อวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๐๒] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
คือ ในปฏิสนธิขณะ อันเปนไปแลวในอุทาหรณตน พึงกระทําให
ได ๗ วาระ.
[๑๐๓] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัย อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ
เกิดขึ้น.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ.
อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร เกิดขึ้น. จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และมหาภูตรูป เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิด
ขึ้น, วิจารอาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ มี ๔ วาระ เหมือนอยางนี้.
[๑๐๔] สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิตก และมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม อาศัย
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจาร-
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มัตตธรรมและหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธที่เปน
อวิตักกวิจารธรรมและมหาภูตรูป เกิดขึ้น, ขันธ ๓ และวิจาร อาศัยขันธ
๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ฯลฯ
ในกลุม แหงปจจัยทั้งสองที่เหลือ พึงแจกปวัตติและปฏิสนธิใหพิสดาร.
เหตุปจจัย จบ
ผูที่เขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจัยวาระใหพิสดาร.
พึงนับจํานวนวาระเหมือนอยางการนับจํานวนวาระในปฏิจจวาระ.
ในอธิปติปจจัย มี ๓๗ วาระ ในปุเรชาตปจจัย และในอาเสวนปจจัย
มี ๒๑ วาระ.
นี้เปนความแปลกกัน ในปจจัยวาระนี้.
ปจจนียนัย
[๑๐๕] ในปจจนียะ ในนเหตุปจจัย มี ๓๓ วาระ, โมหะทั้ง ๗
ในฐานะทั้ง ๗ พึงยกขึ้นแสดงเฉพาะในบทที่เปนมูล.
ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ พึงยกจิตตสมุฏฐานรูป ขึ้นแสดง.
วาระทั้ง ๗ มีสวิตักกสวิจารธรรม เปนมูล พึงแจกกับนอธิปติปจจัย.
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[๑๐๖] อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น, ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
พึงกระทําทั้ง ๕ วาระ เหมือนอยางในปฏิจจวาระ.
[๑๐๗] อวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนอธิปติปจจัย
คือ อธิปติธรรม ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น, ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบากเกิดขึ้น ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยวิจาร
ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร
อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ
สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตกั กอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ ขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
อธิปติธรรม ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น,
อธิปติธรรม ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น ขันธที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น, ขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม อาศัย
อวิตกั กอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย
วิจาร ซึ่งเปนวิบาก เกิดขึ้น, ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมซึ่งเปนวิบาก
และวิจาร อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป เกิด
ขึ้น, วิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น, จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูป
เกิดขึ้น, ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร อาศัย
หทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม อาศัย
อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก อาศัยหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
กลุมแหงปจจัยที่ ๑ นี้ พึงแจกใหสมบูรณเปน ๗ วาระ.
[๑๐๘] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น, ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น, อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น, ขันธ ๓ อาศัย
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
พึงแจกปญหาวาระทั้ง ๕.
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ยอมมาถึงในที่ใด พึงแจกวิบากในที่นั้น
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ในนอธิปติปจจัย เปนมูล พึงแจกวาระ ๓๗ วาระ.
นอนันตรปจจัยเปนตน
ในนอนันตรปจจัยก็ดี ในนสมนันตรปจจัยก็ดี ในนอัญญมัญญปจจัย
ก็ดี ในนอุปนิสสยปจจัยก็ดี มี ๗ วาระ พึงไดเฉพาะรูปเทานั้น.
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ เชนเดียวกับปจจนียะในปฏิจจวาระ.
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๓๗ วาระ แมในนอาเสวนปจจัยก็เชนเดียวกัน.
แมอวิตักกวิจารมัตตธรรม ยอมมาในที่ใด พึงแจกวิบากในที่นั้น.
นกัมมปจจัย
[๑๐๙] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม เกิด
ขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ .
ฯลฯ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมอาศัย ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมอาศัย ฯลฯ
อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ พึงแจกใหบริบูรณ.
สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
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คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยวิจาร เกิดขึ้น, เจตนา
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๑๐] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ ทีเ่ กิดขึ้น.
สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยวิตก และหทยวัตถุ เกิด
ขึ้น.
อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เกิดขึ้น, เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อาศัยขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึน้ .
[๑๑๑] สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นกัมมปจจัย
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คือ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และหทยวัตถุ เกิดขึ้น.
[๑๑๒] ในนวิปากปจจัย พึงแจกปญหาวาระ ๓๗ วาระ.
เพราะนอาหารปจจัย นอินทริยปจจัย นฌานปจจัย นมัคคปจจัย นสัมปยุตตปจจัย นวิปปยุตตปจจัย โนนคัตถิปจจัย โนวิคตปจจัย พึงแจกใหพิสดาร.

การนับจํานวนวาระในปจจนียะเปนตนในปจจยวาระ
[๑๑๓] ในนเหตุปจจัย มี ๓๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ
ในนอธิปติปจจัย มี ๓๗ วาระ.
ในนอนันตรปจจัย ในนสมนันตรปจจัย ในนอัญญมัญญปจจัย ใน
นอุปนิสสยปจจัย แตละปจจัย มี ๗ วาระ.
ในนปุเรชาตปจจัย ในนปจฉาชาตปจจัย ในนอาเสวนปจจัย มี ๓๗
วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๓๗ วาระ ในนอาหาร
ปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๓๓ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ.
เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี๗ วาระ ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย
มี ๗ วาระ.
แมนิสสยวาระ ก็ไมตางกัน (แสดงเหมือนปจจยวาระ)
ปจจยวาระ จบ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 397

สังสัฏฐวาระ
อนุโลมนัย
[๑๑๔] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เจือกับสวิตักกสวิจารธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
คือ วิตก เจือกับขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับ
สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ และวิตกเจือกับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๑๕] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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๕. สวิตักกสวิจารธรรม เจือกับอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เจือกับวิตก เกิดขึน้ .
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๖. อวิตักกอวิจารธรรม เจือกับอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
คือ วิจาร เจือกับขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เจือกับขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เจือกับ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
คือ ขันธ ๓ และวิจาร เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๘. อวิตักกอวิจารธรรม เจือกับอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
ขันธ ๒ เจือกับขันธ ๒ เกิดขึ้น. ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
คือ ขันธท่เี ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับวิจาร.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เจือกับวิจาร.
๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เจือกับอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
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คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น
ฯลฯ ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม เจือกับสวิตักกสวิจารธรรม และ
อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ และวิตก เกิดขึ้น.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
ผูที่เขาใจเหตุปจจัย พึงแจกปจจัยทั้งปวงใหพิศดาร.
การนับจํานวนวาระในอนุโลมในสังสัฏฐวาระ
[๑๑๖] ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย
ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย ใน
นิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย ในปุเรชาตปจจัย ในอาเสวนปจจัย ในกัมมปจจัย ในวิปากปจจัย ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย ในฌานปจจัย ใน
มัคคปจจัย ในสัมปยุตตปจจัย ในวิปปยุตตปจจัย ในอัคถิปจจัย ในนัตถิปจ จัย
ในอวิคตปจจัย ในทุกปจจัย (ที่กลาวมานี้) แตละปจจัย มี ๑๑ วาระ.
อนุโลมนัย จบ
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ปจจนียนัย
ผูมีปญญา พึงแจกปจจนียะ.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะในสังสัฏฐวาระ
[๑๑๗] ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๗ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๑๑ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ ใน
นวิปปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ.
ปจจนียนัย จบ
วาระแมทั้งสอง นอกนี้ (อนุโลมปจจนียะ และปจจนียานุโลม) ก็
พึงแจกใหพิสดาร.
แมสัมปยุตตวาระ ก็พึงแจกใหพิสดาร.
สังสัฏฐวาระ จบ
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๑๑๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๑๙] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัคคธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๑๒๐] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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[๑๒๑] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๒๒] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก
และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๒๓] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและ
วิตก ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสมั ปยุตตขันธ และวิตก ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
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[๑๒๔] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกสวิจารมัตตธรรมและอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ วิตก
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ วิตก และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๒๕] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๒๖] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร
และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
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[๑๒๗] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ วิจาร แสะกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๑๒๘] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เหตุที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
๒. อารัมมณปจจัย
[๑๒๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ครัน้ กระทําแลว
ยอมพิจารณากุศลกรรมนั้น บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวในกาลกอน.
บุคคลออกจากฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมออกจากมรรค ฯลฯ ออก
จากผล แลวพิจารณาผล.
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พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว, พิจารณากิเลสที่ขมแลว,
รูกิเลสที่เคยเกิดแลวในกาลกอน พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัสยอมเกิดขึ้น เพราะปรารภขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๐] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น, พิจารณากุศล
กรรมที่ตน ไดสั่งสมไวในกาลกอน ฯลฯ.
บุคคลออกจากฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ ออกจากผล แลวพิจารณาผล เพราะปรารภกุศลนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว พิจารณากิเลสที่ขมแลว,
รูกิเลสที่เคยเกิดแลวในกอน, พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น, เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๑] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ บุคคลยอมรูจิต ของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิตที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๒] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบถสกรรม แลวพิจารณา
กุศลกรรมนัน้ เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ขันธทเี่ ปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ยอมเกิดขึ้น, พิจารณากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวในกอน, ออกจากฌานที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล แลวพิจารณาผล,
เพราะปรารภกุศลนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว. พิจารณากิเลสที่ขม
แลว, รูกิเลสที่เคยเกิดแลวในกาลกอน, พิจารณาเห็นขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอม
เกิดขึ้น.
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เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๓] ๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น วิตก
ยอมเกิดขึ้น.
พิจารณาเห็นขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ
ปรารภขันธนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก วิตกยอม
เกิดขึ้น.
[๑๓๔] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล, เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น ขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น, พิจารณาเห็นขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอม
เกิดขึ้น.
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เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ.
[๑๓๕] ๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลรูจิตของบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยจิตที่ไมมีวิตก มี
เพียงวิจาร ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธ
ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น
[๑๓๖] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัคคธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล แลวพิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลพิจารณาเห็นขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก
โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลิน
ยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอม
เกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๗] ๙. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ รูจิตของบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๘] ๑๐. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล, เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย ยอมพิจารณานิพพาน. นิพพานเปนปจจัยแก
โคตรภู แกโวทาน แกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกผล แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะ ฯลฯ
โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดย
ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ราคะ ฯลฯ โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
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เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๓๙] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ พระอริยะทั้งหลายออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล พิจารณาผล, เพราะปรารภฌานเปนตนนั้น
วิตก ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน, นิพพานเปนปจจัย แกผลที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น วิตก ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจารวิตกยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๐] ๑๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ทีเ่ ปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
[๑๔๑ ] ๑๓. อวิตกั กอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌาน ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผล ยอมพิจารณาผล เพราะปรารภฌานเปน
ตนนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน. นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู
แกโวทาน และวิตก ฯลฯ แกมรรคทีเ่ ปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก แกผล
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก แกอาวัชชนะ และวิตก ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตา เพราะปรารภจักษุนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งโสตะ ฯลฯ โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธที่
เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๒] ๑๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๓] ๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวัตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
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คือ เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร วิตก
ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๔] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๕] ๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๖] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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[๑๔๗] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก วิตก
ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๘] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๙] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ขันธที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
๓. อธิปติปจจัย
[๑๕๐] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา. กระทํากุศลกรรมที่ตนสั่งสม
ดีแลวในกาลกอนใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวยอมพิจารณา.
ออกจากฌาน ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ
ออกจากผลแลว กระทําผลนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา.
บุคคล ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๑] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรมแลว การทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ครั้นกระทํากุศลกรรมนัน้ ให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก ยอมเกิดขึน้ .
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บุคคลกระทํากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวดีแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลวพิจารณา ออกจากฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
ออกจากมรรค ฯลฯ ออกจากผลแลว กระทําผลนั้นใหเปนอารมณอยาง
หนักแนนแลวพิจารณา ครั้นกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนแลว วิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคล ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนสวิตกั กสวิจารธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว วิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย.
[๑๕๒] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
อยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
[๑๕๓] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
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อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๔] ๕. วิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๕] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปนอารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลใหทาน สมาทานศีล การทําอุโบสถกรรมแลว กระทํากุศลกรรม
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ครั้นกระทํากุศลกรรมนั้นให
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลกระทํากุศลกรรมที่ตนสั่งสมไวดีแลวในกาลกอน ใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา.
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บุคคลออกจากฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ครั้น
กระทําฌานเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะการทําขันธที่เปนสวิตักกวิจารธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณ
อยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และวิตก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๖] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยและสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๗] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มี ๒ อยาง คือ ที่เปนอารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลออกจากฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ครั้น
การทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธและวิตกนั้น
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๕๘] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
บุคคลออกจากฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา ครั้น
กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําขันธ
และวิตกนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
[๑๕๙] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๐] ๑๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๑] ๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
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บุคคลออกจากฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค
ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา ครั้น
กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครัน้ กระทําขันธ
และวิตกนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๖๒] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือ ที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก
อธิปติธรรมที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๓] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา ครั้นการทําฌานเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย การทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน
แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน แกมรรค แกผล ที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําซึ่งจักษุใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะการทําซึ่งโสตะ ฆานะ
ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ ขันธที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทํา
โสตะเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ราคะ ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
[๑๖๔] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
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พระอริยะทั้งหลายออกจากฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา ครั้นกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก
ยอมเกิดขึ้น.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน กระทํานิพพานใหเปนอารมณ
อยางหนักแนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ
ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมและวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครัน้
กระทําโสตะเปนตน นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว วิตก ยอมเกิดขึ้น
[๑๖๕] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
นิพพาน เปนปจจัยแกมรรค แกผล ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๑๖๖] ๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
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มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
พระอริยะทั้งหลาย ออกจากฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ออก
จากมรรค ฯลฯ ออกจากผล กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลว
พิจารณา ครั้นกระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก ยอมเกิดขึ้น,
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณานิพพาน การทําใหเปนอารมณอยางหนัก
แนน แลวพิจารณา.
นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู แกโวทาน และแกวิตก แกมรรคที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และแกวิตก แกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และแก
วิตก ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําซึ่งจักษุใหเปน
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ.
บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําซึ่งหทยวัตถุ ฯลฯ
ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว
ครั้นกระทําโสตะเปนตนนั้น ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว ขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
[๑๖๗] ๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม อวิตักกอวิจารธรรม เปน
ปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
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ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น เพราะกระทําขันธที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
[๑๖๘] ๑๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
วิตก เกิดขึน้ เพราะการทําขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
[๑๖๙] ๒๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น เพราะกระทํา
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
[๑๗๐] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ยอมเกิดขึ้น เพราะกระทําขันธที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
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[๑๗๑] ๒๒. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
วิตก เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
ใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
[๑๗๒] ๒๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เกิดขึ้น เพราะกระทําขันธ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตกใหเปนอารมณอยางหนักแนน.
๔. อนันตรปจจัย
[๑๗๓] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
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มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
[๑๗๔] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร
มัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิตก
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก.
บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌาน
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
โคตรภูเปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๗๕] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร.
บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกวิจารในทุติฌาน ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงตติยฌาน ฯลฯ บริกรรมแหงจตุตถฌาน ฯลฯ บริกรรม
แหงอากาสานัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ ฯลฯ บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ ฯลฯ
บริกรรมแหงทิพยจักษุ ฯลฯ บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ ฯลฯ บริกรรมแหง
อิทธิวิญญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติ แหงยถากัมมูปคญาณ แหงอนาคตังสญาณ ฯลฯ
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ทีเ่ ปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๗๖] ๘. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌานที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรม และวิจาร.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร.
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๗๗] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยและสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
อนุโลม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๗๘] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิตกที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
ผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๗๙] ๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๐] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิจาร
ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๘๑] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๒] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจาธรรมที่
เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ และ
วิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๘๓] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิจารที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย ฯลฯ
ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม.
ผลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกผลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจารดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๔] ๑๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๕] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร
มัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ วิจารที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกอุปปตติจิต
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ แหงพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๖] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
[๑๘๗] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อาวัชชนะ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ของพระอริยะผูออกจากนิโรธ เปนปจจัย
แกผลสมาบัติ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๘] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อาวัชชนะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๘๙] ๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิจาร เปน
ปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๐] ๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตกั กอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิจาร เปน
ปจจัยแกวิจารที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อุปปตติจิตที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ
ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๑] ๑๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิจาร เปน
ปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิจาร ดวยอํานาจ
ของอนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ผลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกผลที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๒] ๒๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ จุติจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อุปปตติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคจิต ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
อาวัชชนะ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๓] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตก เปนปจจัย
แกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ.
มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผลที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม.
ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกวิจารธรรม.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๙๔] ๒๒. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิตก เปนปจจัย
แกวิตกที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปน
ปจจัยแกฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๕] ๒๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ อาวัชชนะและวิตก เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
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จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต
ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่
เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงทุติยฌานและวิตก เปนปจจัยแกทุติฌานและวิจาร ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงตติยฌานและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงจตุตถฌานและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงทิพยจักษุและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงทิพโสตธาตุและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงเจโตปริยญาณและวิตก ฯลฯ.
บริกรรมแหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณฯลฯ แหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ
แหงอนาคตังสญาณ และวิตก ฯลฯ.
โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร.
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โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมและ
วิจาร.
อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๑๙๖] ๒๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
จุติจิต ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกอุปปตติจิต
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
บริกรรมแหงฌาน ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๑๙๗] ๒๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกสวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิตก เปนปจจัยแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก.
โคตรภูและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก.
โวทานและวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมและวิตก
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
มรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผลที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
ผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกผลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
อนุโลมและวิตก เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. สมนันตรปจจัย
[๑๙๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
อนันตรปจจัยก็ดี สมนันตรปจจัยก็ดี เหมือนกัน.
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๖. สหชาติปจจัย
[๑๙๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย. ขันธ ๓ เปนปจจัยแกขันธ ๑ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ
๓ ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
[๒๐๐] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๑] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๐๒] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ
๒ และ จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๓] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตกและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๐๔] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
วิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ
วิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๕] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ วิตก
และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ วิตก และจิตตสมุฏฐานรูป
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๖] ๘. อวิตักกสวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๗] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๘] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
วิตก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๐๙] ๑๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และจิตต
สมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก ฯลฯ.
[๒๑๐] ๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓,
วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ วิจารและจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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[๒๑๑] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ
๒ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกฏัตตารูป ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และกฏัตตารูป, วิจาร
เปนปจจัยแกกฏัตตารูป.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขนั ธ
ทั้งหลาย.
วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร.
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ฯลฯ.
มหาภูตรูป เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป ที่เปน
อุปาทารูป.
พาหิรรูป. . .อาหารสมุฏฐานรูป. . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.
สําหรับพวกอสัญญสัตว มหาภูตรูป ฯลฯ มหาภูตรูป เปนปจจัย
แกกฏัตตารูป ที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๒] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๓] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ วิจารเปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ วิจารเปนปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๔] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
จิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 449

ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๕] ๑๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรมและอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๖] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาติปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ทีเ่ ปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๗] ๑๙. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๑๘] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
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คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย.
[๒๑๙] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ และวิตก ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๒๐] ๒๒. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทยวัทถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๒๑] ๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ
๓ ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจารเปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๒๒] ๒๔. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย, วิตกและมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป
ทั้งหลาย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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[๒๒๓] ๒๕. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ขันธ ๓ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๑ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิจาร ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๒๒๘] ๒๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรมเปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะฯลฯ
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[๒๒๕] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรมเปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะฯลฯ
[๒๒๖] ๒๘. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๒๗] ๒๙. สวิตกั กสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
วิตก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
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[๒๒๘] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ. ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม วิตก และ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของสหชาต
ปจจัย.
๗. อัญญมัญญปจจัย
[๒๒๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๓๐] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๓๑] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน
ปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๓๒] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๓๓] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปน
ปจจัยแกวิตก และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
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[๒๓๔] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
วิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ
วิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๓๕] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัย
แกขันธ ๓ วิตก และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ วิตก และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญ
ปจจัย.
[๒๓๖] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจ
ของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๒๓๗] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๓๘] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปน
ปจจัย แกวจิ าร และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๓๙] ๑๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
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[๒๔๐] ๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
วิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
และวิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ วิจาร และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
เปนปจจัยแกขันธ ๒ วิจาร และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๑] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของ
อัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย.
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วิจารเปนปจจัยแกหทยวัตถุ, หทยวัตถุเปนปจจัยแกวิจาร
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ฯลฯ
พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ
[๒๔๒] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๓] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
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[๒๔๔] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๕] ๑๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๖] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๗] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
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[๒๔๘] ๒๐. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๔๙] ๒๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยและสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๐] ๒๒. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ๒ และวิจาร เปนปจจัย
แกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม, วิจาร และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒, วิจาร และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
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[๒๕๑] ๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๒] ๒๔. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ
ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และวิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๓] ๒๕. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกสวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๘] ๒๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๕] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย
คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เปนปจจัยแกขันธ ๓ แลหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ
๒ และวิตกเปนปจจัยแกขันธ ๒ และหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
[๒๕๖] ๒๘. สวิตกั กสวิจารธรรม อวิตักกสวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัญญมัญญปจจัย
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คือ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม, วิตก และ
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒
วิตก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย.
๘. นิสสยปจจัย
[๒๕๗] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ
มี ๗ วาระ.
๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ มี ๕ วาระ.
[๒๕๘] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ.
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมเปนปจจัยแกขันธ
๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัย
แกขันธ ๒ ฯลฯ.
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
[๒๕๙] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ ฯลฯ.
[๒๖๐] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ฯลฯ.
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[๒๖๑] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ฯลฯ.
[๒๖๒] ๑๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ ฯลฯ.
[๒๖๓] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ปวัตติก็ดี ปฏิสนธิกด็ ี พึงแสดง
[๒๖๔] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกวิตก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๖๕] ๒๐. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๖๖] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตรรม ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และวิตก ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๖๗] ๒๒. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
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คือ วิตก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
[๒๖๘] ๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๒๖๙] ๒๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย.
ขันธทั้งหลายทั้งเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัย
แกวิจาร ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ปฏิสนธิกะทั้งหลาย มี ๔ นัย ฯลฯ.
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[๒๗๐] ๒๕. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของนิสสยปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ฯลฯ ขันธ
๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย.
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และวิจาร ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัทถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิจาร
ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๒๗๑] ๒๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ.
๒๗. ฯลฯ เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
๒๘. ฯลฯ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ มี ๓ วาระ.
[๒๗๒] ๒๙. สวิตกั กสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ.
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๓๐. ฯลฯ เปนปจจัยแกอวิตักอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของนิสสยปจจัย
วาระทั้ง ๒ พึงใหพิสดาร.
๙. อุปนิสสยปจจัย
[๒๗๓] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจาร
ธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ
และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ใหเกิดขึ้น
ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ยอมกอมานะ ถือ
ทิฏฐิ
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสวิตกั กสวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนาแลว ใหทาน สมาทาน
ศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌาน ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยัง
วิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ ฯลฯ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ
มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๒๗๔] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมแลว ยังฌานที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ ฯลฯ อาศัยศีล
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ.
บุคคลเขาไปอาศัยความปรารถนาแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัคคธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ ฯลฯ.
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๗๕] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมแลว ยังฌานที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศลี สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แก
สุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๗๖] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๗๗] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา และวิตก ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๗๘] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมแลว ยังฌานที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ
ปญญา ฯลฯ วิตกแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ จาคะ
ปญญา และวิตก ดวยอํานาขของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๗๙] ๗. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมแลว ใหทาน
สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น
ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ
ปญญา ฯลฯ วิตกแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่
เปนสวิตักกสวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น
ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ
และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความปรารถนา
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๐] ๘. สวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยัง
มรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ
ปญญา ฯลฯ วิตกแลว ยังฌานที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค
ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศลี สุตะ
จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๑] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ฯลฯ และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ
จาคะ ปญญา และวิจาร ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๒] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญาฯลฯ
และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกความปรารถนา
และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๓] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมแลว ยังฌานที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติให
เกิดขึ้น
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ ปญญา
วิจาร สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว ยังฌานที่
เปนอวิตักกอวิจารธรรมใหเกิดขึ้น ยังมรรค ฯลฯ ยังอภิญญา ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร
สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธาที่
เปนอวิตักกอวิจารธรรม แกศลี สุตะ จาคะ ปญญา วิจาร แกสุขทางกาย
แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๒๘๔] ๑๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา
ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ สุตะ จาคะ
ปญญา วิจาร สุขทางกาย ทุกขทางกาย อุตุ โภชนะ ฯลฯ เสนาสนะแลว
ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม
ใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา ฯสฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฆาสัตว ฯลฯ
ทําลายสงฆ.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศลี ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๕] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมแลว ยังฌานที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ
ใหเกิดขึ้น.
บุคคลเขาไปอาศัย ศีลที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะแลว
ยังฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค
ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น.
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศลี สุตะ จาคะ ปญญา และวิตก ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๖] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศลี สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๒๘๗] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล แกความปรารถนา และวิตก ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๘] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ฯลฯ และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกปญ
 ญา
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๘๙] ๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ฯลฯ และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ
จาคะ ปญญา และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๐] ๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสยะ และ ปกตูปนิสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ
ปญญา และวิจาร แกสขุ ทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๑] ๑๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ
จาคะ ปญญา และวิจาร ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๒] ๒๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
และวิจาร เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล สุตะ จาคะ
ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความปรารถนา และวิตก
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๓] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
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ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม แกศีล ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๔] ๒๒. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล ฯลฯ ความปรารถนา
และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม แกศีล สุตะ
จาคะ ปญญา และวิตก ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๕] ๒๓. สวิตักกวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ
ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม แก
ศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร แกสุขทางกาย แกทุกขทางกาย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
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[๒๙๖] ๒๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อนันตรูปนิสสยะ และ ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ฯลฯ
ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
แกศีล สุตะ จาคะ ปญญา และวิจาร ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๒๙๗] ๒๕. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกสวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ศรัทธาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา และวิตก เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา และวิตก ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย.
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๑๐. ปุเรชาตปจจัย
[๒๙๘] ๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแก
กายวิญญาณ. หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๒๙๙] ๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ฯลฯ
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พิจารณาเห็นโผฏฐัพพะ ฯลฯ บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดยิ่ง เพราะ
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ ยอมเกิดขึ้น โทมนัส ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๓๐๐] ๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเราชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น วิตก
ยอมเกิดขึ้น ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภหทยวัตถุนั้น
วิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิตก ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
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[๓๐๑] ๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มีอยางเดียว คือ วัตถุ ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๓๐๒] ๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และ อวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย
มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ
ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
โสตะ ฯลฯ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ฯลฯ
บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธ
ทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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๑๑. ปจฉาชาตปจจัย
[๓๐๓] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัย
แกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๓๐๔] ๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง และ
วิตก เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๓๐๕] ๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิจาร
เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๓๐๖] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง และ
วิจาร เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
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[๓๐๗] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิตก
เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
๑๒. อาเสวนปจจัย
[๓๐๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย.
[๓๐๙] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกวิตกที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 489

บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกฌานที่
เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๐] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ บริกรรมแหงทุติยฌาน เปนปจจัยแกวิจารในทุติยฌาน ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย.
บริกรรมแหงตติยฌาน เปนปจจัยแกตติยฌาน.
บริกรรมแหงจตุตถฌาน เปนปจจัยแกจตุตถฌาน.
บริกรรมแหงอากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกอากาสานัญจายตนะ.
บริกรรมแหงวิญญาณัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ.
บริกรรมแหงอากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกอากิญจัญญายตนะ.
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญาตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
บริกรรมแหงทิพยจักษุ เปนปจจัยแกทิพยจักษุ.
บริกรรมแหงทิพโสตธาตุ เปนปจจัยแกทิพโสตธาตุ
บริกรรมแหงอิทธิวิธญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงเจโตปริยญาณ ฯลฯ.
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บริกรรมแหงบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนปจจัยแกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฯลฯ บริกรรมแหงยถากัมมูปคญาณ ฯลฯ.
บริกรรมแหงอนาคตตังสญาณ ฯลฯ.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และวิจาร
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๑] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
ฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๒] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก.
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โคตรภู เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก.
โวทาน เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๓] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร
มัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกวิตกที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย.
[๓๑๔] ๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๕] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกวิจารที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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[๓๑๖] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆเปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆและวิจาร ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๗] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ วิตกที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๑๘] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ วิจารที่เกิดกอนๆเปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลังๆดวยอํานาจของ
อาเสวนปจจัย.
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดหลัง ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
[๓๑๙] ๑๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
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คือ วิจารที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๐] ๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ วิจารที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิจาร ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๑] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแตอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายเปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอนๆ และวิจาร
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๒] ๑๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิจาร
เปนปจจัยแกวิจารที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๓] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิจาร
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิจาร
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๔] ๑๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรมเปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอนๆ และวิตก
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจ
ของอาเสวนปจจัย
อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู.
อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม.
โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของเสวนปจจัย.
[๓๒๕] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิตกเปน
ปจจัยแกวิตกที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย,
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บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม.
โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๖] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ บริกรรมแหงทุติยฌาน และวิตก เปนปจจัยแกวิจารในทุติยฌาน
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
บริกรรมแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะ และวิตก ฯลฯ บริกรรมแหง
ทิพยจักษุ และวิตก ฯลฯ บริกรรมแหงอนาคตังสญาณ และวิตก เปนปจจัย
แกอนาคตังสญาณ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรค ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๗] ๒๐. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย
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คือ บริกรรมแหงฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก เปน
ปจจัยแกฌานที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร.
โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร.
โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๓๒๘] ๒๑. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดกอน ๆ และวิตก
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดหลัง ๆ และวิตก ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย.
อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโคตรภู และวิตก.
อนุโลม และวิตก เปนปจจัยแกโวทาน และวิตก.
โคตรภู และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก.
โวทาน และวิตก เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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๑๓. กัมมปจจัย
[๓๒๙] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๓๓๐] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
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เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ซึง่ เปนวิบาก
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๓๓๑] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๓๓๒] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
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เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๓๓๓] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก และจิตตสมุฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ซึง่ เปนวิบาก
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๓๓๔] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย
และวิตก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และวิตก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิตก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๓๓๕] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย, วิตก และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, วิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
สวิตักสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก, วิตก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย.
[๓๓๖] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๓๓๗] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
วิจาร ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร ซึ่งเปนวิบาก
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
[๓๓๘] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย, วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย วิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
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เจตนาที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก วิจาร และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
[๓๓๙] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปน
อวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
๑๔. วิปากปจจัย
[๓๔๐] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ฯลฯ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ฯลฯ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๓๔๑] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกวิตก ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
สวิตักกสวิจารมูลกะ มี ๗ วาระ บริบูรณ.
[๓๔๒] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัย
แกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ขันธ
๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ฯลฯ.
อวิตักกวิจารมัตตมูล พึงกระทําหัวขอปจจัย ๒พึงกําหนดคําวา
วิบาก
๑. วาระที่ ๓-๗ ยอไว เพราะฉะนัน้ ขอ (๓๔๒) จึงเปน วาระที่ ๘.
๒. วาระที่ ๘-๑๒ ยอไวขอ (๓๔๓) จึงเปน วาระที่ ๑๓.
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[๓๔๓] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ
๒ ฯลฯ
วิจารซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจ
ของวิปากปจจัย วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๓๔๔] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ วิจาร ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๓๔๕] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ วิจาร ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจาร ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๓๔๖] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิ
ขณะ ฯลฯ.
[๓๔๗] ๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และ
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
[๓๔๘] ๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิจาร
เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ซึ่งเปนวิบาก
และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๓ และกฏัตตารูป ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
[๓๔๙] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิตก เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๐] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิตก
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๑] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่ เปนสวิตักกสวิจารธรรม ซึ่งเปนวิบาก และวิตก เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๑๕. อาหารปจจัย
[๓๕๒] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คืออาหารทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๓] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปน ๗ วาระ ดวยเหตุนี้.
[๓๕๔] ๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 509

ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๕] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๕๖] ๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๗] ๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
คือ อาหารทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของ
อาหารปจจัย.
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๑๖. อินทริยปจจัย
[๓๕๘] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๕๙] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร
มัตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปน ๗ วาระ (วาระที่๑-๗) ดวยเหตุนี้.
[๓๖๐] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
๑. ขอ ๓-๗ ยอไว เพราะฉะนั้นขอ (๓๖๐) จึงเปนขอ ๘.
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[๓๖๑] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทริยทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๖๒] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย วิจาร และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๖๓] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย
คือ อินทรียทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ
กายินทรีย เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
อินทริยปจจัย.
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๑๗. ฌานปจจัย
[๓๖๔] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปน ๗ วาระ โดยเหตุนี้.
[๓๖๕] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเปน ๕ วาระ โดยเหตุนี้.
[๓๖๖] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจ
ของฌานปจจัย. วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๓๖๗] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๓๖๘] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิจารเปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
[๓๖๙] ๑๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๓๗๐] ๑๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๗๑] ๑๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌาน
ปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ องคฌานทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และ
วิจาร เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของ
ฌานปจจัย.
[๓๗๒] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๓๗๓] ๒๐. วิตักกสวิจารธรรมและอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๗๔] ๒๑. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของฌานปจจัย
คือ องคฌานทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานทั้งหลาย ดวยอํานาจของฌานปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๘. มัคคปจจัย
[๓๗๕] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
สวิตักกสวิจารมูลกะ พึงแจกเปน ๗ วาระ (วาระที่ ๑-๗) โดยเหตุนี้.
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[๓๗๖] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ พึงแจกเปน ๕ วาระ (วาระที่ ๘ - ๑๒)
โดยเหตุนี้.
[๓๗๗] ๑๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๗๘] ๑๔. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตกั กสวิจารธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๗๙] ๑๕. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารธรรม ดวยอํานาจของมัคคปจจัย
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คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกจิตตสมุฏฐานรูป ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๐] ๑๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของมัคคปจจัย
คือ องคมรรคทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัย
แกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
๑๙. สัมปยุตตปจจัย
[๓๘๑] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแก ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๒] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวย
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๓] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
วิตก ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ
วิตก.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๔] ๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๕] ๕. อวิตักกวิจารมัคคธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
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คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
[๓๘๖] ๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกวิจาร
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๗] ๗. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และ
วิจาร ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และ
วิจาร.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๘] ๘. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจาร
ธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๘๙] ๙. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๙๐] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแก
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๓๙๑] ๑๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.
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๒๐. วิปปยุตตปจจัย
[๓๙๒] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจาร
ธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัย
แก กฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๓] ๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิตกที่เกิดพรอมกัน เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิตกที่เกิดภายหลัง เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๔] ๓. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดพรอม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปยุตตปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
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จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิจาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๕] ๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๖] ๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๗] ๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธท้งั หลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๘] ๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
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ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๓๙๙] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหขาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดพรอม และวิจาร เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง และวิจาร
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
[๔๐๐] ๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอม และวิตก เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิตก เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.
๒๑. อัตถิปจจัย
[๔๐๑] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๘๐๒] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกวิตก ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๐๓] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัย
แกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแก
กายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในสวิตกั กสวิจารมูลกะ หัวขอปจจัยที่เหลือ เหมือนกับ สหชาตปจจัย .
[๔๐๔] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
๑

๑. ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในที่นแี้ สดงยอไวเพียง ๓ วาระ
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คือ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๐๕] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ วิตก เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๐๖] ๑๐. อวิตักกอวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดพรอมกัน และวิตก
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมและวิตก
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง และวิตก
เปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
อวิตักกวิจารมัตตมูลกะ มี ๕ วาระ เหมือนสหชาตปจจัย.
[๔๐๗] ๑๑. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๕ อยาง คือที่เปน สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ
และอินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
ขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
วิจาร เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป และกฏัตตารูป
ทั้งหลายที่เปนอุปาทารูป ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๑

๑. ดูขอ ๒๐๖ ถึงขอ ๒๑๐
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พาหิรรูป. . . อาหารสมุฏฐานรูป . . .อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ
สวนพวกอสัญญสัตวทั้งหลาย มหาภูตรูป ๑ เปนปจจัยแกมหาภูตรูป
๓ ฯลฯ มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ที่เปนอุปาทารูป
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.
รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปน
ปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ เปนปจจัย
แกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรม และ
วิจาร ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกอวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิจาร เปน
ปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
รูปชีวติ ินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
[๔๐๘] ๑๒. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ราคะยอม
เกิดขึ้น โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฯลฯ กายะ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ฯลฯ
โทมนัสยอมเกิดขึ้น.
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๐๙] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น วิตกยอม
เกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น วิตกยอม
เกิดขึ้น
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๐] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ในปฏิสนธิขณะ วิจาร เปนปจจัยแกขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม
และวิจาร ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๑] ๑๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปุเรชาตะ ไดแก
บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภจักษุนั้น ขันธทั้งหลาย
ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลพิจารณาเห็นโสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
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เพราะปรารภโสตะเปนตนนั้น ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และ
วิตก ยอมเกิดขึ้น ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๒] ๑๘. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกันและหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย, ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๓] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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[๔๑๔] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกันและมหาภูตรูป เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และกวฬีการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และรูปชีวติ ินทรียเปน
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๕] ๒๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และสหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
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ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกันและหทยวัตถุ เปน
ปจจัยแกขันธ ๓ และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ และวิตก ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๑๖] ๒๒. อวิตักกสวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
วิตก และ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ วิตก และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน
สวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๗] ๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจารเปน
ปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิจาร เปนปจจัย
แกขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๘] ๒๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๔ อยาง คือ สหชาตะ, สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ, ปจฉาชาตะ
รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เกิดพรอมกัน และ
วิจาร เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดพรอมกัน และมหาภูตรูปทั้ง
หลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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วิตกที่เกิดพรอมกัน และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และมหาภูตรูป
ทั้งหลายเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุเปนปจจัยแกวิจาร ดวยอํานาจชองอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง และวิจารเปนปจจัยแกกาย ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจ จัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง วิตก และ
กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายนี้ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
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ขันธทั้งหลายที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เกิดภายหลัง วิตก และ
รูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๑๙] ๒๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และวิจาร เปนปจจัยแกขันธ
๓ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และ
วิจาร ฯลฯ.
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนอวิตักกวิจารมัตตธรรม และหทยวัตถุ เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ และวิจาร ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และหทยวัตถุ ฯลฯ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๒๐] ๒๖. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ
๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก ฯลฯ
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ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๒๑] ๒๗. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน และวิตก เปน
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ที่เปน ปจฉาชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง และวิตก เปน
ปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
[๔๒๒] ๒๘. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรม และวิตก เปนปจจัยแกขันธ ๓
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ และวิตก
เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๔๒๓] ๒๙. สวิตกั กสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
ที่เปน สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ ไดแก
ขันธ ๑ ที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน วิตก และหทยวัตถุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ในปฏิสนธิชณะ ฯลฯ
[๔๒๔] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของอัตถิปจจัย
มี ๓ อยาง คือ สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ
ิอินทริยะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดพรอมกัน วิตก และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง วิตก และกวฬีการาหารเปนปจจัยแกกายนี้ ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
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ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อินทริยะ ไดแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสวิตักกสวิจารธรรมที่เกิดภายหลัง วิตก และรูปชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.
๒๒. นัตถิปจจัย
๒๓. วิคตปจจัย
[๔๒๕] วิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรมดวยอํานาจของนัตถิปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยดวยอํานาจของวิคตปจจัย.
นัตถิปจจัย วิคตปจจัย เหมือนกับ อนันตรปจจัย.
อวิคตปจจัย เหมือนกับ อัตถิปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลม แหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๔๒๖] ในเหตุปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๒๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๒๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี
๒๘ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๓๐ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒๕ วาระ
ในปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒๑ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒๑ วาระ
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ในอาหารปจจัย มี ๑๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๒๑ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๖ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
วิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจ จัย มี ๓๐ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒๕
วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓๐ วาระ.
ปจจัยฆฏนา เหมือนกับ กุสลติกะ นั่นเทียว. การนับปญหาวาระ
ผูมีปญญาพึงกระทําอยางนี้.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ
[๔๒๗] ๑. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๒๘] ๒. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๔๒๙] ๓. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๓๐] ๔. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๓๑] ๕. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๔๓๒] ๖. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๓๓] ๗. สวิตักกสวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจาร
ธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๔๓๔] ๘. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๓๕] ๙. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๔๓๖] ๑๐. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๔๓๗] ๑๑. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
[๔๓๘] ๑๒. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
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[๔๓๙] ๑๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๔๔๐] ๑๔. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจาร
ธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๔๔๑] ๑๕. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๔๒] ๑๖. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
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[๔๔๓] ๑๗. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๔๔] ๑๘. อวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๔๕] ๑๙. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
[๔๔๖] ๒๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตกั กอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
[๔๔๗] ๒๑. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
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มี ๓ อยาง คือ สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ
[๔๔๘] ๒๒. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
[๔๔๙] ๒๓. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๕๐] ๒๔. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, ปุเรชาตปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๕๐] ๒๕. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย ดวย
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อํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.
[๔๕๒] ๒๖. อวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.
[๔๕๓] ๒๗. อวิตกั กวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
[๔๕๔] ๒๘. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๔๕๕] ๒๙. สวิตกั กสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๔๕๖] ๓๐. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย. เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.
[๔๕๗] ๓๑. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม ดวย
อํานาจของสหชาตปจจัย.
[๔๕๘] ๓๒. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม และอวิตักกอวิจารธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๔๕๙] ๓๓. สวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม
เปนปจจัย แกสวิตักกสวิจารธรรม และอวิตักกวิจารมัตตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย. เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๔๖๐] ๓๔. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ
มี ๒ อยาง คือ สหชาตะ และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ
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[๔๖๑] ๓๕. สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม
และอวิตักกอวิจารธรรม เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
มี ๓ อยาง คือ สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และ
รวมกับ อินทริยะ
ปจจนียมาติกา จบ
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๖๒] ในนเหตุปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓๕
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓๕ วาระ ใน
นสมนันตรปจจัย มี 6 วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๒๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒๙ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๒๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย
มี ๓๔ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย ๓๕ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๓๕ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๓๕ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๓๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒๙ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒๗ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๒๗วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓๕ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓๕ วาระ ในโนอวิคตปจจัย มี ๒๗ วาระ.
ผูมีปญญา เมื่อจะนับปจจนียะ พึงนับตามบทเหลานี้.
ปจจนียะ จบ
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อนุโลมปจจนียะ
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๔๖๓] เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๑ วาระ. . .
ในนอธิปติปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนอัญญนัญญปจจัย มี ๓ 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 ๑๑ วาระในนอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย
มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๑ วาระ ใน
โนวิคตปจจัย มี ๑๑ วาระ.
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยเหตุนี้.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๔๖๔] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๒๑ วาระ . . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๒๓ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒๕ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๒๕ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๒๘ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๓๐ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒๕ วาระ ในปุเรชาต-
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ปจจัย มี ๕ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒๑
วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๑ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๒๑ วาระ ในอาหารปจจัย
มี ๑๑ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๑ วาระ ในฌานปจจัย มี ๒๑ วาระ ใน
มัคคปจจัย มี ๑๖ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๑ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย
มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๓๐ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๒๕ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒๕ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๓๐ วาระ.
ปจจนียานุโลม พึงแจก โดยเหตุนี้.
ปจจนียานุโลม จบ
วิตักกติกะที่ ๖ จบ
อรรถกถาวิตักกติกะ
ใน วิตักกติกะ คําวา ยถากมฺมูปคาณสฺส ปริกมฺม ไดแก
บริกรรมแหงทิพยจักษุญาณนั่นเอง เปนบริกรรมเพื่อใหยถากัมมูปคญาณนั้น
เกิดขึ้น ก็คํานี้ตรัสหมายบริกรรมในเวลาใชญาณที่เกิดขึ้นแลว. คําที่เหลือใน
อธิการนี้ทานอธิบายไปตามบาลีนั่นเอง.
อรรถกถาวิตักกติกะ จบ
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๗. ปติติกะ
ปฏิจจวาระ
อนุโลมนัย
[๔๖๕] ๑. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ
๓, ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๒. สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
ปติสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 555

ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
[๔๖๖] ๔. สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม, ขันธ อาศัย
ขันธ ๒ .
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธ ๑
อาศัยขันธ ๒.
๕. ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๖. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
๑

๑. องคธรรมของสุขสหคตธรรม ไดแก สุขสหคตจิต ๖๓ เจ. ๔๖. (เวนเวทนาขันธ) เพราะ
ฉะนั้น จึงแสดงไดเพียงนามขันธ ๓ อาศัยกันเทานั้น
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ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
[๔๖๗] ๗. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๖๘] ๘. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๙. สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ที่เปนปติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 557

๑๐. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
เหตุปจจัย จบ
[๔๖๙] ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
อารัมมณ ปจจัย, เพราะอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมมี.
เพราะ อนันตรปจจัย เพราะ สมนันตรปจจัย เพราะ สหชาตปจจัย
เพราะ อัญญมัญญปจจัย เพราะ นิสสยปจจัย เพราะ อุปนิสสยปจจัย
เพราะ ปุเรชาตปจจัย ในปุเรชาตปจจัย ในปฏิสนธิขณะ ไมมี.
เพราะ อาเสวนปจจัย ในอาเสวนปจจัย วิบาก ไมม.ี
เพราะ กัมมปจจัย เพราะ วิปากปจจัย เพราะ อาหารปจจัย เพราะ
ฯลฯ เพราะ อินทริยปจจัย เพราะ ฌานปจจัย เพราะ มัคคปจจัย เพราะ
สัมปยุตตปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะ อัตถิปจจัย เพราะ นัตถิปจจัย เพราะ วิคตปจจัย เพราะ อวิคตปจจัย.
มาติกา จบ
๑

๑. ตั้งแตอารัมมณปจจัย ถึง อวิคตปจจัย แตละปจจัย มี ๑๐ วาระ.
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การนับจํานวนวาระในอนุโลมนัยแหงปฏิจจวาระ
สุทธมูลกนัย
[๔๗๐] ในเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในปุเรชาตปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
วิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอินทริยปจจัย มี
๑๐ วาระ ในฌานปจจัย มี ๑๐ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัตถิปจจัย มี
๑๐ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอวิคตปจจัย ทั้งหมด มีปจจัยละ ๑๐ วาระ.
การนับอนุโลม พึงนับอยางนี้.
อนุโลม จบ
ปจจนียนัย
นเหตุปจจัย
[๔๗๑] ๑. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ
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๒. สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติ
สหคตธรรม เกิดขึ้นเพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ
๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย ๒.
[๔๗๒] ๔. สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ,
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
๕. ปติสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึน้
เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๖. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
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[๔๗๓] ๗. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ซึง่ เปนอเหตุกะ
ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ
ทั้งหลาย ทีส่ หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.
[๔๗๔] ๘. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๓ ที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.
๙. สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
คือ ขันธ ๒ ที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
๑๐. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย
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คือ ขันธ ๒ ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม อาศัยขันธ ๑
ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๒.
[๔๗๕] ๑. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะนอธิปติปจจัย
นอธิปติปจจัย ในปฏิสนธิขณะ พึงใสใหเต็ม.
เพราะนปุเรชาตปจจัย พึงกําหนดวา ในอรูปและในปฏิสนธิขณะ
ดวย.
ฯลฯ เพราะนปจฉาชาตปจจัย เพราะนอาเสวนปจจัย

นกัมมปจจัย
๑. ปติสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย
คือ เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม.
๒. สุขสหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย.
คือ เจตนาที่เปนสุขสหคตธรรม อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม.
วาระทั้ง ๑๐ พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้.
ปติสรหคตธรรม อาศัยปติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะ
นวิปากปจจัย ฯลฯ
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พึงใสใหเต็ม, ปฏิสนธิไมมี.
นฌานปจจัย
[๔๗๖] ๑. สุขสหคตธรรม อาศัยสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น
เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ที่เปนสุขสหคตธรรม, ขันธ ๑ อาศัยขันธ ๒.
[๔๗๗] ๒. อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม
เกิดขึ้น เพราะนฌานปจจัย
คือ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจตุวิญญาณ, ขันธ ๑ อาศัย
ขันธ ๒.
เพราะนมัคคปจจัย เหมือนกับ เพราะนเหตุปจจัย โมหะไมมี.
เพราะนวิปปยุตตปจจัย. อรูปปญหาเทานั้น พึงใสใหเต็ม.
การนับจํานวนวาระในปจจนียะ
[๔๗๘] ในนเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปากปจจัย มี
๑๐ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๒ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐วาระ.
ปจจนียะ พึงกระทําใหบริบูรณ.
ปจจนียะ จบ
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อนุโลมปจจนียนัย
การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๔๗๙] เพราะเหตุปจจัย ในนอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ. . .ในน
ปุเรชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑๐
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
อนุโลมปจจนียะ พึงนับโดยพิสดาร.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย
การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๔๘๐] เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑๐ วาระ. . .ใน
อนันตรปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสหชาตปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในปุเรชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในฌานปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนัตถิปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
ปจจนียานุโลม จบ
ปฏิจจวาระ จบ
สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี
สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับ ปฏิจจวาระ.
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ปญหาวาระ
อนุโลมนัย
๑. เหตุปจจัย
[๔๘๑] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
ในปฏิสนธิขณะ เหตุทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแก
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
[๔๘๒] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๘๓] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ
ทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
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[๔๘๔] ๔. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๕. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๖. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ในสุขมูละ มี ๓ นัย.
[๔๘๕] ๗. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
[๔๘๖] ๘. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ปติสหคตธรรม ฯลฯ
๙. ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๑๐. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของเหตุปจจัย
คือ เหตุทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปน
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของเหตุปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 566

๒. อารัมมณปจจัย
[๔๘๗] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจากผล
แลว พิจารณากุศลกรรนนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปติสหคตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว, รูซึ่งกิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอนดวยจิต
ที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนปติสหคตธรรม ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
ปติสหคตธรรมยอมเกิดขึ้น.
[๔๘๘] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
คือบุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรมแลว พิจารณาดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
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บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม, ออกจากมรรค, ออกจาก
ผลแลว พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปติสหคตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลว ในกาลกอนดวยจิต
ที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ยอมยินดี
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนสุขสหคตธรรม ยอม
เกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
สุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๔๘๙] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรม แลวพิจารณากุศลธรรมนั้นดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม, ออกจากมรรค, ออกจาก
ผล, แลวพิจารณากุศลกรรมนั้น ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนปติสหคตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอนดวยจิต
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
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บุกคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอม
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น วิจิกิจฉายอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ดวย
เจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ แก
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๐] ๔. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน มาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรมแลว พิจารณากุศลกรรม ดวยจิตทีเ่ ปนปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม.
บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม. ออกจากมรรค. ออกจาก
ผลแลว พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
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พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลวที่เปนปติสหคตธรรม,
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอน ดวยจิต
ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม โดยความเปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม, ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอม
เกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทงั้ หลายที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๑] ๕. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย
๖. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๗. ฯลฯ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
๘. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่
เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
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[๔๙๒] ๙. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้น ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
บุคคลออกจากฌานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ออกจากมรรค ฯลฯ
ออกจากผลแลว พิจารณากุศลธรรมนัน้ ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารนากิเลสที่ละแลวที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม,
พิจารณากิเลสที่ขมแลว, รูซึ่งกิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นแลวในกาลกอนดวยจิต
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม,
ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ยอมเกิดขึ้น วิจิกจิ ฉา ยอมเกิดขึ้น อุทธัจจะ
ยอมเกิดขึ้น.
บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยเจโตปริยญาณ.
อากาสานัญจายตนะ เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ดวยอํานาจของ
อารัมมณปจจัย.
อากิญจัญญายตนะ เปนปจจัยแกเวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยอํานาจ
ของอารัมมณปจจัย.
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ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากัมมูปคญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่
เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๓] ๑๐. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๑๑. ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๑๒. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรมแลว พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม.
บุคคลออกจากฌานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, ออกจากมรรค, ออก
จากผลแลว, พิจารณากุศลกรรมนั้นดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และเปนสุข
สหคตธรรม.
พระอริยะทั้งหลาย พิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนอุเขกขาสหคตธรรม
พิจารณากิเลสที่ขมแลว รูซึ่งกิเลสทัง้ หลายที่เคยเกิดขึ้นและในกาลกอน ดวย
จิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
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บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม โดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น ราคะ
ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น.
[๔๙๔] ๑๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๑๔. ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๑๕. ฯลฯ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย
คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายที่เปนสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดวยจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะปรารภขันธนั้น
ราคะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกจิ ฉา ฯลฯ
อุทธัจจะ ยอมเกิดขึ้น.
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บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมและ
สุขสหคตธรรม ดวยเจโตปริยญาณ.
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แกยถากกัมมูปคตญาณ แกอนาคตังสญาณ แกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และเปนสุขสหคตธรรม ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ยอมเกิดขึ้น
[๔๙๕] ๑๖. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย ฯลฯ
๓. อธิปติปจ จัย
[๔๙๖] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระ
ทําอุโบสถกรรมดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมแลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน
อารมณอยางหนักแนนดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมแลว พิจารณา.
บุคคลออกจากฌานที่เปนปติสหคตธรรม ออกจากมรรค ออกจาก
ผลแลว กระทําฌานเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรมแลว พิจารณา.
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บุคคลกระทําขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมใหเปนอารมณอยาง
หนักแนน ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรมแลว ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง
เพราะกระทําขันธนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน ราคะที่เปนปติสหคตธรรม
ยอมเกิดขึ้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้น.
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๔๙๗] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติ
ปจจัย.
[๔๙๘] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่
เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ แลว กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก
แนนดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
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[๔๙๙] ๔. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก บุคคลใหทานดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๐] ๕. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแกบุคคลใหทานดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๑] ๖. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๒] ๗. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
[๕๐๓] ๘. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๔] ๙. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
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[๕๐๕] ๑๐. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
๑๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
[๕๐๖] ๑๒. อุเบกขาสหคตธรรม ปจจัยเปนแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
[๕๐๗] ๑๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
[๕๐๘] ๑๔. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ ฯลฯ
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ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
[๕๐๙] ๑๕. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
[๕๑๐] ๑๖. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ
ที่เปน อารัมมณาธิปติ ฯลฯ
ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก อธิปติธรรมที่เปนปติสหคตธรรม
เละสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.
๔. อนันตรปจจัย
[๕๑๑] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย

พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 579

คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคต ธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภู ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
พึงแสดงวาเปนปจจัยสําหรับบททั้งปวง ดวยเหตุนี้.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน, โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค โวทาน
เปนปจจัยแกมรรค, มรรค เปนปจจัยแกผล, ผลเปนปจจัยแกผล, อนุโลม
เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๒] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๕๑๓] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
กุศลอกุศลที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, กิริยาเปนปจจัยแกวุฏฐานะ, ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๔] ๔. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมและ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ
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อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๕] ๕. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจอนันตรปจจัย.
อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย ฯลฯ
อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๖] ๖. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ
อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๗] ๗. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
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คือ จุติจิตที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอาวัชชนะ ดวยอํานาจของ
อนันตรปจจัย.
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุ
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
ภวังคที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
กุศลอกุศลที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม, กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ผลเปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๑๘] ๘. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธ
ทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ
อนุโลมที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
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[๕๑๙] ๙. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลาย ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
อนุโลมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
เนวสัญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผลสมาบัติที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๒๐] ๑๐. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุปปตติจิตที่เปน
ปติสหคตธรรม.
อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม.
วิบากมโนธาตุ เปนปจจัยแกวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม.
ภวังคที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังคที่เปนปติสหคตธรรม.
กุศลอกุศลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนปติสหคตธรรม.
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กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
เนวสัญญานาสัญญายตนะของบุคคลผูออกจากนิโรธ เปนปจจัยแกผล
สมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๒๑] ๑๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
๑๒. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
พึงกําหนดถือเอาขอความตามบาลีขางตนนั้นแหละ เปนอรรถาธิบาย
ในที่นี้ดวย.
[๕๒๒] ๑๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๑๔. ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๑๕. ฯลฯ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอนันตรปจจัย
คือ จุติจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกอุปปตติจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
อาวัชชนะ.
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วิบากมโนวิญญาณธาตุที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
เปนปจจัยแกกิริยามโนวิญญาณธาตุ.
ภวังคที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกภวังค
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม กุศลและอกุศลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมเปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
กิริยา เปนปจจัยแกวุฏฐานะ.
ผล เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
[๕๒๓] ๑๖. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม และแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิด
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ.
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ผลสมาบัติที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.
๕. สมนันตรปจจัย
[๕๒๔] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย
เหมือนกับ อนันตรปจจัย.
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๖. สหชาตปจจัย
[๕๒๕] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของสหชาต
ปจจัย.
เหมือนกับ ปฏิจจวาระ ในสหชาตปจจัย ปญหาวาระมี ๑๐ วาระ.
๗. อัญญมัญญปจจัย
๘. นิสสยปจจัย
[๕๒๖] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.
พึงกระทําใหเปน ๑๐ วาระ.
๙. อุปนิสสยปจจัย
[๕๒๗] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมูณธิปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
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ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรมแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา
ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ สุตะ ฯลฯ จาคะ ฯลฯ
ปญญา แลวใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
ความปรารถนาแลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม, ยังฌานที่
เปนปติสหคตธรรมใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลยอมถือเอาสิ่งของที่ผูอื่นมิไดให, กลาวเท็จ, กลาวสอเสียด,
พูดเพอเจอ, ตัดชองยองเบา, ลอบขึ้นไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง, ดัก
ปลนตามทาง ผิดภรรยาผูอื่น ฆาคนในหมูบาน ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปน
ปติสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา ที่เปนปติสหคตธรรม แกศลี สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๒๘] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปน ปติสหคตธรรม ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ
โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติ ใหเกิดขึน้
ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลยอมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขามิไดให ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวย
จิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๒๙] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
อภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนาแลว
ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแกศรัทธา
ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๐] ๔. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ ไดแก
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ถือ
ทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัยแก
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๑] ๕. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ถือ
ทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิต
ที่เปนสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ
ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความ
ความปรารถนา แกกายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๒] ๖. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ถือ
ทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
อาศัยกายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม แลวใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวย
จิตที่เปนปติสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ
ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๓] ๗. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ยัง
อภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปน
อุเบกขาสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ
ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
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[๕๓๔] ๘. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ถือ
ทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัลศีลที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ
กายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิต
ที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ กายวิญญาณ
ที่เปนสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๕] ๙. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยะปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ
ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
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บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคมดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ เปน
ปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๖] ๑๐. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ
ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๗] ๑๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ
ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๘] ๑๒. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรมแลว ใหทาน ฯลฯ
ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
แลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
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ศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา เปนปจจัย
แกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๓๙] ๑๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
แลว ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๐] ๑๔. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
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มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
แลว ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ
ความปรารถนาแลว ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนสุขสหคตธรรม
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนสุขสหคตธรรม แกความปรารถนา แกกายวิญญาณ
ที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๑] ๑๕. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
แลว ใหทาน ฯลฯ ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ฯลฯ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนอุเบกขา
สหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมแลว
ใหทาน ฯลฯ ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม.
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ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม แกความปรารถนา ดวยอํานาจ
ของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๔๒] ๑๖. ปตสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย
มี ๓ อยาง คือที่เปน อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ
ปกตูปนิสสยะ
ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก
บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
แลว ใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรมใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติ ให
เกิดขึ้น ฯลฯ กอมานะ ถือทิฏฐิ ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลเขาไปอาศัยศีลที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ
สุตะ จาคะ ปญญา ราคะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ความปรารถนาแลว ให
ทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรม ยังฌานที่เปนปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ฯลฯ ยังวิปสสนา ฯลฯ ยังมรรค ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น
ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
บุคคลยอมถือเอาสิ่งของที่ผูอื่นมิไดให กลาวเท็จ กลาวสอเสียด พูด
เพอเจอ ตัดชองยองเบา ลอบขึ้นไปลักทรัพย ปลนบานหลังหนึ่ง ดักปลนตาม
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ทาง ผิดภรรยาผูอื่น ฆาคนในหมูบาน ฆาคนในนิคม ดวยจิตที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม.
ศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ฯลฯ ความปรารถนา
เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปนปติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม ฯลฯ แกความ
ปรารถนา ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
๑๐. อาเสวนปจจัย
[๕๔๓] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม.
อนุโลม เปนปจจัยแกโวทาน.
โคตรภู เปนปจจัยแกมรรค.
โวทานเปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๕๔๔] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ทีเ่ กิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
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อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโคตรภูที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
อนุโลมที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกโวทานที่เปนสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
โคตรภูที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสุขสหคตธรรม
โวทานที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๕๔๕] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก
ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวย
อํานาจของอาเสวนปจจัย ฯลฯ.
โวทานที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๕๔๖] ๔. สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
๕. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ฯลฯ.
๖. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย ฯลฯ
พึงดูปตินัย แลวกระทําไปตามนั้น
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[๕๔๗] ๑. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย
แกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย ฯลฯ
โวทานที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกมรรคที่เปนอุเบกขา
สหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.
[๕๔๘] ๘. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ฯลฯ
๙. ฯลฯ เปนปจจัยแก สุขสหคตธรรม ฯลฯ
๑๐. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย
คือ ขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมที่เกิด
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย ฯลฯ
โวทานที่เปนปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรมเปนปจจัยแกมรรค
ที่เปนปติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม
๑๑. กัมมปจจัย
[๕๔๙] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
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มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๕๐] ๒. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนปตสิ หคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปน
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปนสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปน
สุขสหคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๕๕๑] ๓. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอุเบกขา
สหคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๕๒] ๔. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมและ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
ที่เปน สหชาตะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลายที่เปน
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปติสหคตธรรมและสุขสหคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๕๓] ๕. สุขสกคตธรรมเปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ฯลฯ
พึงดูแลว กระทําการนับทั้ง ๔ วาระตอไป.
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[๕๕๔] ๙. อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มี ๒ อยาง คือที่เปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ
๑๐. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ.
๑๑. ฯลฯ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจ
ของกัมมปจจัย
มีอยางเดียวคือ นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม
๑๒. ฯลฯ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และสุข
สหคตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย
มีอยางเดียว คือ นานาขณิกะ ไดแก
เจตนาที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
๑๓. ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัย
แกปติสหคตธรรม ฯลฯ
พึงกระทําเปน ๔ วาระ (รวมเปน ๑๖ วาระ)
ผูมีปญญาพึงแจก ปติสหคตธรรม.
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๑๒. วิปากปจจัย
[๕๕๕] ๑. ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมดวย
อํานาจของวิปากปจจัย
คือ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม ซึ่งเปนวิบาก เปนปจจัยแก
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒
ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓
ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัยแกขันธ ๒ ฯลฯ.
พึงทํา วิปากปจจัยทั้ง ๑๐ วาระ ใหพิสดาร เหมือนกับ เหตุปจจัย
ในปฏิจจวาระ.
๑๓. อาหารปจจัย ฯลฯ ๑๗. อัตถิปจจัย
[๕๕๖] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของมัคคปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อัตถิปจจัย.
พึงทําทุกปจจัยปจจัยละ ๑๐ วาระ ใหพิสดาร.
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๑๘. นัตถิปจจัย ๑๙. วิคตปจจัย
เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของวิคตปจจัย.
นัตถิปจ จัยก็ดี วิคตปจจัยก็ดี เหมือนกับ อนันตรปจจัย.
๒๐. อวิคตปจจัย
เปนปจจัยดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.
การนับจํานวนวาระในอนุโลมแหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๕๕๗] ในเหตุปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ
ในอธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๑๖ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในฌานปจจัย มี
๑๐ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
อัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑๖
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ
ผูมีปญญาพึงนับตาม กุสลติกะอนุโลม.
อนุโลม จบ
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ปจจนียนัย
การยกปจจัยในปจจนียะแหงปญหาวาระ
[๕๕๘] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๕๕๙] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๕๖๐] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.
[๕๖๑] ปติสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๒] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย
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เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๕๖๓] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม ดวย
อํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
กัมมปจจัย.
[๕๖๔] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๕] สุขสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม และ
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๖] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัย แกอุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๗] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยะ
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
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[๕๖๘] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรม
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๖๙] อุเบกขาสหคตธรรม เปนปจจัยแกปติสหคตธรรม
และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๗๐] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ปติสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปน
ปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๗๑] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
สุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจ
ของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัย
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๗๒] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
อุเบกขาสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.
[๕๗๓] ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม เปนปจจัยแก
ปติสหคตธรรม และสุขสหคตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย เปนปจจัย ดวยอํานาจของ
อุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.
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การนับจํานวนวาระในปจจนียะแหงปญหาวาระ
สุทธมูลกนัย
[๕๗๔] ในนเหตุปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๖
วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนสมนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนนิสสยปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี
๑๖ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๖ วาระ
ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปากปจจัย
มี ๑๖ วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๖ วาระ
ในนฌานปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนสัมมปยุตตปจจัย มี ๑๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๖ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี
๑๖ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๖ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๖ วาระ ใน
โนอวิคตปจจัย มี ๑๖ วาระ.
ผูมีปญญาพึงนับปจจนียะ.
ปจจนียะ จบ
อนุโลมปจจนียนัย

การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ
[๕๗๕] เพราะนเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๑๐ วาระ. . .ใน
นอธิปติปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนสมนันตร-
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ปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี
๑๐ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาเสวนปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนกัมมปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนอาหารปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนฌานปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑๐วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๑๐วาระ.
ผูมีปญญาพึงนับอนุโลมปจจนียะ.
อนุโลมปจจนียะ จบ
ปจจนียานุโลมนัย

การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม
[๕๗๖] เพราะนหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑๖ วาระ. . . ใน
อธิปติปจจัย มี ๑๖ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๑๖ วาระ ในสมนันตรปจจัย
มี ๑๖ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑๐ วาระ
ในนิสสยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๑๖ วาระ ในอาเสวนปจจัย
มี ๑๐ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๑๖ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
อาหารปจจัย มี ๑๐ วาระ ในอินทริยปจจัย มี ๑๐ วาระ ในฌานปจจัย มี
๑๐ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๑๐ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑๐ วาระ ใน
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อัตถิปจจัย มี ๑๐ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑๖ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑๖
วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑๐ วาระ.
ผูมีปญญาพึงนับปจจนียานุโลม.
ปจจนียานุโลม จบ
ปติติกะ ที่ ๗ จบ
อรรถกถาปติติกะ
ใน ปติติกะ คําวา ภวังคที่สหรคตดวยสุข เปนปจจัยแก
ภวังคที่สหรคตดวยอุเบกขา ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย พระผูมีพระภาคเจา ตรัสดวยอํานาจของตทารัมมณะ ภวังค และมูลภวังค คําที่เหลือ
ทั้งหมดในอธิการนี้ พึงทราบดวยอํานาจบาลีนั่นเอง.
อรรถกถาปติติกะ จบ

