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                                  พระอภิธรรมปฎก                      
                                          เลมท่ี  ๗  
                                  ปฏฐาน   ภาคที่  ๔๑ 

     ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองคนั้น 

                                  อนุโลมทุกปฏฐาน 
                                     ๑.  เหตุโคจฉกะ 
                                         ๑.  เหตุทุกะ         
                                          ปฏิจจวาระ         
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั                               
           [๑]  ๑.   เหตุธรรม   อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   อโทสะ   อโมหะ  อาศัยอโลภะ,  อโลภะ  อโมหะ   อาศัยอโทสะ, 
อโลภะ   อโทสะ   อาศัยอโมหะ   โมหะ    อาศัยโลภะ,   โลภะ    อาศัยโมหะ, 
โมหะ   อาศยัโทสะ,   โทสะ  อาศัยโมหะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๒.  นเหตุธรรม    อาศัยเหตุ    ธรรม   เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
๑.  บาลีเลม  ๔๒.  
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           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัเหตุธรรม.       
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                        ๓. เหตุธรรม และนเหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย                                                 
           คือ  อโทสะ   อโมหะ,  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยอโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โมหะ,   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะ ฯลฯ. 
ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                 ๔. นเหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุ 
ปจจัย        
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนนเหตุธรรม  ฯลฯ 
ขันธ ๒  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒. 
           ในปฏิสนธิ   หทัยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                 ๕.  เหตุธรรม    อาศัยนเหตุธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่เปนนเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุธรรมท้ังหลาย  อาศัยหทัยวัตถุ.  
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                 ๖.  เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓,  เหตุธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปน 
นเหตุธรรม ฯลฯ  ขันธ  ๒,  เหตุธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ 
                 ๗.  เหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  และนเหตุธรรม  เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   อโทสะ   อโมหะ   อาศัยอโลภะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โมหะ   อาศัยโลภะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,   โมหะ   อาศัยโทสะ 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัยอโลภะ  และหทยวัตถุ ฯลฯ. 
                        ๘.  นเหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม 
และเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๒ และเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยหทัยวัตถุและเหตุธรรม. 
                  ๙.   เหตุธรรม   และนเหตุธรรม    อาศัยเหตุธรรม    และ 
นเหตุธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ  ๓, อโทสะ,   อโมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  
ที่เปนนเหตุธรรม  และอโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒, อโทสะ,   อโมหะ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  อาศัยขันธ  ๒ และอโลภะ.                        
           พึงผูกจักรนัย. 
           ขันธ  ๓,  โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนนเหตุธรรม 
และโสภะ ฯลฯ ขันธ  ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อโทสะ,  อโมหะ   และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ    และอโลภะ  ฯลฯ. 
 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒] ๑.  เหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณ- 
ปจจัย 
           ทิ้งรูปภูมิเสีย   พึงกระทําเปน ๙ วาระ  ในอรูปภูมิเทาน้ัน. 
 
                                             ๓.  อธิปติปจจัย 
           เพราะอุปติปจจัย  ปฏิสนธิไมมี  พึงกระทําใหบริบูรณ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           นี้เปนขอท่ีตางกัน.  
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                         ๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ ๖.สหชาตปจจัย  
           เพราะอนันตรปจจัย   เพราะสมนันตรปจจัย เพราะสหชาต- 
ปจจัย 
           มีมหาภูตรูปทั้งหมดตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                    ๗.  อัญญมญัญปจจัย ฯลฯ ๑๓. วิปากปจจัย 
           เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย  เพราะอุปนิสสย- 
ปจจัย  เพราะปุเรชาตปจจัย  เพราะอาเสวนปจจัย ปฏิสนธิไมมี  แมในภูม ิ
ทั้งสอง.                                                             
           เพราะกัมมปจจัย  เพราะวิปากปจจัย เกิดขึ้น. เพราะอวิคตปจจัย 
ปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓]   ในเหตุปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ปจจัย 
ทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมนยั จบ  
 
                                            ปจจนียนัย 
                                          ๑. นเหตุปจจัย 
           [๔] ๑. นเหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุ- 
ปจจัย  
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           คือ     ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ๑ ที่เปนนเหตุธรรม  
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทัยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
                       ๒.  เหตุธรรม  อาศัยนเหตุธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา .ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๕] ๑.  นเหตุธรรม     อาศัยเหตุธรรม     เกดิขึ้น เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๒.  นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึน้ เพราะ 
นอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูปทั้งหมด.  ฯลฯ  
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                 ๓.  นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม  และนเหตุธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยเหตุธรรม  และขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุ- 
ธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ     
                         ๓. นอธิปติปจจัย ฯลฯ ๗. นอุปนสิสยปจจัย 
           เพราะนอธิปปจจัย   พึงกระทําใหบริบูรณ. 
           เพราะนอนันตรปจจัย  เพราะนสมนันตรปจจัย เพราะนอัญญ-  
มัญญปจจัย เพราะนอุปนิสสยปจจัย 
 
                                      ๘.นปุเรชาตปจจัย 
           [๖] ๑.  เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาต 
ปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ  อโทสะ  อโมหะ   อาศัยอโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           โมหะ   อาศัยโลภะ,  โลภะ อาศัยโมหะ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๒.  นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาต- 
ปจจัย  
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           คือ  ในอรูปภูมิ สมัปยุตตขันธทั้งหลาย อาศัยเหตุธรรม,  จิตตสมุฏ- 
ฐานรูป  อาศัยเหตุธรรม.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๓.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  อโทสะ,  อโมหะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัย 
อโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โมหะ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   อาศัยโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                        ๔.  นเหตุธรรม    อาศัยนเหตุธรรม     เกิดขึ้น    เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเหตุธรรม ฯลฯ ขันธ 
๒ อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.        
                 ๕.  เหตุธรรม   อาศัยนเหตุธรรม      เกดิขึ้น   เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย  
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           คือ   ในอรูปภูมิ   เหตุธรรมท้ังหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุ. 
ธรรม.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๖.  เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย                                                        
           คือ   ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓  และเหตุธรรมทั้งหลาย   อาศัยขันธ ๑ ที่ 
ที่เปนนเหตุธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๗.  เหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย                                                        
           คือ  ในอรูปภูมิ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัยอโลภะ   และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในอรปูภูมิ  โมหะ  อาศัยโลภะ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย 
           พึงผูกจักรนัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                 ๘.  นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ    ในอรูปภูมิ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรมและเหตุ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    และเหตุ-  
ธรรม                                                                                
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยเหตุธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                        ๙.  เหตุธรรม และนเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรมและนเหตุ- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิ    ขันธ ๓,  อโทสะและ  อโมหะ   อาศยัขันธ ๑  ที่เปน 
นเหตุธรรม   และอโลภะ ฯลฯ ขันธ ๒.  ฯลฯ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ขันธ ๓ และโมหะ   อาศัยขันธ      ที่เปนนเหตุธรรม   และโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                 ๙. นปจฉาชาตปจจัย ๑๐.นอาเสวนปจจัย 
           [๗] ๑.  เหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปจฉา- 
ชาตปจจัย ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย   (มี ๙ วาระ). 
 
                                  ๑๑.นกัมมปจจัย 
           [๘] ๑.  นเหตุธรรม  อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึน้ เพราะนกัมม 
ปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา   อาศัยเหตุธรรม.  
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                 ๒.  นเหตุธรรม   อาศัยนเหตุธรรม   เกิดขึ้น   เพราะน-  
กัมมปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม. 
           พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป.. . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
                 ๓.  นเหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม และนเหตุธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา   อาศัยเหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
 
                                        ๑๒. นวิปากปจจัย 
           [๙] ๑.  เหตุธรรม   อาศัยเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนวิปาก- 
ปจจัย มี ๙ วาระ.   
 
                                       ๑๓. นอาหารปจจัย                      
           [๑๐] ๑.  นเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม  เกดิขึ้น   เพราะน- 
อาหารปจจัย 
           คือ  พาหิรรูป... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                         ๑๔. นอินทริยปจจัย 
           [๑๑] ๑.  ฯลฯ เพราะนอินทริยปจจัย  
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           คือ  พาหิรรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป  
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  รูปชีวิตินทรีย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๑๕.  นฌานปจจัย 
           [๑๒] ๑. ฯลฯ  เพราะนฌานปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนสหรคตดวยปญจวิญญาณ ฯลฯ พาหิรรูป ฯลฯ 
อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
 
                                         ๑๖.นมัคคปจจัย 
           [๑๓] ๑. ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม   ซึง่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ. 
           ในอเหตุปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พาหิรรูป . . . อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ      
                
                  ๑๗.นสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ ๒๐.โนวิคตปจจัย 
           เพราะนสัมปยุตตปจจัย ฯลฯ   เพราะนวิปปยุตตปจจัยเหมือน 
นปุเรชาตปจจัย  พึงกระทําหัวขอปจจัย   ในอรูปภูมิเทาน้ัน ฯลฯ  เพราะ- 
โนนัตถิปจจัย ฯลฯ เพราะโนวิคตปจจัย.  
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                                 การนับจํานวนวาระปจจนียะ  
           [๑๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนวิปปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้ 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
                  [๑๕]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. . . ในน- 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปาก 
ปจจัย    ม ี๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย จบ  
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                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                        การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
           [๑๖] เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ . . .    ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี ๒ วาระ   ฯลฯ     ในกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ    ในอินทริยปจจัย   ม ี๒ วาระ   ใน 
ฌานปจจัย มี ๒ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 
                                  ปจจานียานุโลมนัย  จบ 
           แมสหชาตวาระ  ก็เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
           ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี มี ๕ วาระ เหมือนกบั ปฏิจจวาระ. 
           หัวขอปจจัย เมื่อมหาภูตรูปทั้งหลายจบแลว    พึงกระทําวา  "อาศัย 
หทยวัตถุ"   อายตนะ ๕ ยอมไดในอนุโลมก็ด ี  ในปจจนียะก็ดี   ฉันใด  พึง 
กระทําฉันนั้น. 
           สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงทําใหบริบูรณ  รูปภูมิไม 
มี  มีแตอรูปภูมิเทาน้ัน.   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 15 

                                          ปญหาวาระ  
                                           อนุโลมนัย       
                                        ๑.   เหตุปจจัย 
           [๑๗]  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ   อโลภะ   เปนปจจัยแกอโทสะ   แกอโมหะ   ดวยอํานาจของเหตุ- 
ปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โลภะ   เปนปจจัยแกโมหะ    ดวยอํานาจของเหตุปจจัย    โทสะ   เปน 
ปจจัยแกโมหะ   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                        ๒.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ   เหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    แลจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิณะ ฯลฯ 
                 ๓.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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           คือ   อโลภะ  เปนปจจัยแกอโทสะ  อโมหะ,    สัมปยุตตขันธและจิตต-  
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.                                 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โลภะ   เปนปจจัยแกโมหะ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๘] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย  เกิดข้ึน  เพราะปรารภเหตุธรรม.         
                 ๒.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนเหตุธรรม  เกิดข้ึน  เพราะปรารภเหตุธรรม. 
                 ๓.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรมและนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เกิดข้ึน  เพราะ 
ปรารภเหตุธรรม. 
                 ๔.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  ๑บุคคลใหทาน  สมาทานศีล  ทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณาซ่ึง 
กุศลกรรมนัน้.  
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว      พิจารณา ฯลฯ  ผล  ฯลฯ 
นิพพาน ฯลฯ. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู    แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ๒พระอริยะท้ังหลาย พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีละแลว ที่เปนเหตุธรรม, 
กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ  รูซึง่กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุ- 
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข     เปนอนัตตา  ฯลฯ   โทมนสั 
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตชอบบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่เปนนเหตุธรรม   ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนกิริยา      เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนกิริยา, 
อากิญจัญญายตนกิริยา  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนกิริยา. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
๑. หมายความวา  บาลีตอนท่ี  ๑,        ๒. หมายความวา  บาลีตอนท่ี  ๒.     
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แกเจโต-  
ปริยญาณ,   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,  แกยถากัมมูปคญาณ,  แกอนาคตังส- 
ญาณ,  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                 ๕.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           พึงยกเอาเฉพาะขอความในบาลี  ตอนท่ี ๑ วา   "บุคคลใหทาน"   เทา 
นั้นมาใสในที่นี้     แตอาวัชชนะ       และขอความท่ีวา  "รูปายตนะเปนปจจัยแก 
จักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  นี้ก็ไมมี. 
                 ๖.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลใหทาน  สมาทานศีล ฯลฯ อุโบสถกรรมฯลฯ แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น    เหตุธรรมท้ังหลายและสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงยกเอาขอความท้ังอยูในบาลีนั้นมาใสที่นี้   ใหเหมือนกับขอความ 
ในบาลีตอนท่ี ๒. 
                 ๗.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย  เกิดข้ึนเพราะปรารภเหตุธรรมและสัมปยุตต 
ขันธทั้งหลาย. 
                 ๘.  เหตุธรรมและนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม  ยอมเกดิข้ึน  เพราะปรารภเหตุ-  
ธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
                 ๙.   เหตุธรรมและนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
และนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    เหตุธรรมท้ังหลาย    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ยอมเกิดข้ึน 
เพราะปรารภเหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
 
                                        ๓. อธิปติปจจัย 
           [๑๙] ๑.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมใหหนักแนน   เหตุธรรมท้ังหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
                 ๒.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           เพราะการกระทําเหตุธรรมใหอารมณอยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ี  
เปนนเหตุธรรม ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                        ๓.  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม  และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณาปจจัย  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะการกระทําเหตุธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   เหตุธรรมท้ัง 
หลาย และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนเหตุธรรม   เปนปจจัยสัมปยุตตขันธ, เหตุธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                 ๔.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
          ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
          ที่เปน  อารัมมณาธิปติ  พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา "บุคคล 
ใหทานแลว " ใสใหพิสดาร  จนถึงคําวา "ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม". 
           ที่เปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก                                 
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           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
                 ๕.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยเหตุธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ    พึงยกเอาขอความตามบาลีขางตนมาใสจนถึง 
หทัยวัตถุ   และขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                 ๖. นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํากศุล- 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา    เพราะกระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    และเหตุ- 
ธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน.  
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           พึงยกเอาขอความตามบาลีที่วา     " บุคคลพิจารณากุศลกรรมท้ังหลายท่ี 
เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน   จนถึงหทยวัตถุ    และขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุ-  
ธรรม "   มาใส. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เหตุธรรมท้ังหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                 ๗.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาอธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรม       และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   เหตุธรรมท้ังหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                 ๘.  เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจยัแกนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาอธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรม     และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                 ๙.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
และนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาอธิปติ   ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  เหตุธรรมทั้งหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน.  
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                                  ๔.  อนันตรปจจัย  
           [๒๐] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                 ๒.  เหตุธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลายเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
นเหตุธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                 ๓.  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม  และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลังๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                        ๔.  นเหตุธรรม  เปนแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ เนวสัญญาณาสัญญายตนะ    เปน 
ปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                        ๕.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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                 ๖.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจอนันตรปจจัย  
           นเหตุมูลกนัย  เปนอยางเดียวกันทั้ง ๓ วาระ. 
                 ๗.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจอนันตรปจจัย 
           คือ เหตุธรรมท้ังหลาย  ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                  ๘.  เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนเหตุธรรม   ที่เกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
                 ๙.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
และนเหตุธรรม  ดวยอํานาจอนันตรปจจัย 
           คือ เหตุธรรมท้ังหลาย ที่เกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย    ที่เปนหลงั ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                   ๕.   สมนันตรปจจัย ฯลฯ   ๘. นิสสยปจจัย 
           [๒๑]  ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
สมนันตรปจจัย   เหมือนกับอนันตรปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 25 

           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
           เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย    ทั้ง ๒ ปจจัยนี้ 
เหมือนปจจยวาระ. 
           เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย    เหมือนกับนิสสยปจจัย 
ในปจจัยวาระ. 
 
                                   ๙.อปุนิสสยปจจัย 
           [๒๒] ๑.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                 ๒.  เหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                 ๓.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓   อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกนเหตุธรรมทั้งหลาย    และสัมปยุตต 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                 ๔.  นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว     ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
กอมานะ   ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา  ฯลฯ เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา 
แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                 ๕.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะแลว     ใหทาน ฯลฯ ทําลาย 
สงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความปรารถนา 
แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                 ๖.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  เหมือนกบัอุปนิสสยปจจัย   ตอนท่ี ๒. 
                 ๗.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย  และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                 ๘. เหตุธรรม และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม                
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ     อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                 ๙.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
และนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ทั้งหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                     ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๓] ๑.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   ไดแก     
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                        ๒.  นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.        
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทัยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย    ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                 ๓.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทัยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั ฯลฯ  ทิพยจักษุ ฯลฯ 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                        ๑๑.   ปจฉาชาตปจจัย 
           [๒๔]  ๑.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลาย   ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย. 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  เหตุธรรม  และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลาย    ที่เกดิภายหลัง   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                                  ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๕] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ  
อาเสวนปจจัย   เหมือนกับอนันตรปจจัย. 
 
                                     ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๒๖] ๑.  นเหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
           มี ๒  อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.   
                 ๒.  นเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย.  
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           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกวิบากเหตุทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                 ๓.  นเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม    และนเหตุ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,   เหตุ- 
ธรรมทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย    ที่เปน 
เหตุธรรมท้ังหลาย   แกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                       ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๒๗] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย. 
           คือ  อโลภะ   ที่เปนวิบาก   เปนปจจัยแกอโทสะ,   แกอโมหะ  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย. 
           พึงกระทําเปน ๙ วาระ   ในการจําแนกวิปากปจจัย   เหมือนในปฏิจจ- 
วาระ.  
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                                    ๑๕.  อาหารปจจัย  
           [๒๘]  ๑.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย. 
           คือ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม    ดวยอาํนาจ 
ของอาหารปจจัย. 
           คือ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  นเหตุธรรมเปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           คือ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   แกเหตุธรรมท้ังหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                                   ๑๖.  อินทริยปจจัย  
           [๒๙]  ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
           ในเหตุมูลกนัย   ม ี๓ วาระ  (วาระท่ี ๑ - ๓) 
                     ๒.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย. 
           คือ   อินทรียทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จักขุนทรีย  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรยี  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
           อินทริยปจจัย   พึงใหพิสดารอยางน้ี   และมี ๙ วาระ. 
 
                                       ๑๗. ฌานปจจัย 
           [๓๐]  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
ฌานปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 
                                       ๑๘.  มัคคปจจัย 
           [๓๑]  เหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม    ดวยอํานาจของ 
มัคคปจจัย.  
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                                ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย  
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
           ใน ๒ ปจจัยนี้  มี ๙ วาระ. 
 
                                ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๓๒] ๑.  เหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   เหตุธรรมท้ังหลาย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย,   เหตุธรรมทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย     เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธทั้งหลายที่เปนเหตุธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ,    หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  นเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม   ดวยอํานาจ                         
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ    หทยวัตถ ุ   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตต-  
ปจจัย. 
                     ๔.  นเหตุธรรม     เปนปจจัยแกเหตุธรรม    และนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ    หทยวัตถ ุ   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย    และ 
สัมปยตุตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย  และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๕.  เหตุธรรมและนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  เหตุธรรมท้ังหลาย  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           เหตุธรรมท้ังหลาย   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   ที่เกิดภายหลัง   เปน 
ปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๓๓] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           คือ อโลภะ  เปนปจจัยแกอโทสะ,  แกอโมหะ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โลภะ   เปนปจจัยแกโมหะ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.        
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           เหตุธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกเหตุธรรม    และนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  อโลภะ  เปนปจจัยแกอโทสะ  แกอโมหะ  แกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
           โลภะ   เปนปจจัยแกโมหะ   แกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.   นเหตุธรรม เปนปจจัยแกนเหตุธรรม ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ    ปุเรชาตะ    ปจฉาชาตะ   อาหาระ 
และอินทริยะ   
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ  ๑ ที่เปนนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และกฏัตตารูปทั้งหลาย ฯลฯ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 40 

           พึงผูกจักรนัย.   
           ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทัยวัตถุ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ. 
           รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน    ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม    ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย.  
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                     ๕.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจ  
ของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตเหตุทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    หทยวัตถ ุ  เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ   หทยวัตถุเปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๖.  นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรมและนเหตุ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
           ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓,  แกเหตุธรรมท้ังหลาย 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย    และ 
สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย    และสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๗.  เหตุธรรม    และนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           อโลภะและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัย   แกอโทสะ  แกอโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โลภะ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกโมหะ   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อโลภะ และหทัยวัตถุ  เปนปจจัยแกอโทสะ  อโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                     ๘.  เหตุธรรมและนเหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุ 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,    ปจฉาชาตะ   รวมกับ    อาหาระ 
และรวมกับ   อินทริยะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่   เปนนเหตุธรรม   และเหตุธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
          ในปฏสินธิขณะ  เหตุธรรมและหทัยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           เหตุธรรมท้ังหลาย   และมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเกิดพรอมกัน   เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดภายหลัง และกวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกาย 
นี้    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลายท่ีเกิดภายหลัง    และรูปชวิีตินทรีย    เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๙.  เหตุธรรม   และนเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุ- 
ธรรมและนเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม   และอโลภะ   เปนปจจัยแกขันธ ๓,  แก 
อโทสะ,   แกอโมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           พึงผูกจักรนัย.  
           ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม  และโลภะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓, แกโมหะ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุธรรม   และอโลภะ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   อโลภะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอโทสะ,    แก 
อโมหะและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           โลภะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกโมหะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 
                         ๒๒.   นตัถิปจจัย  ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
                                               สุทธมูลกนัย 
           [๓๔]  ในเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย    มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี๙ วาระ  
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๙ 
วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ผูมีปญญาพึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมนัย  จบ  
 
                                           ปจจนียนัย 
                                   การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๓๕] ๑.  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  เหตุธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
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                     ๓.    เหตุธรรม  เปนปจจัยแกเหตุธรรม และนเหตุธรรม  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                     ๔.   นเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.    
                     ๕.   นเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.      
                     ๖.   นเหตุธรรม    เปนปจจัยแกเหตุธรรม   และนเหตุ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจขงปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
                     ๗.   เหตุธรรม  และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต-  
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.   
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                     ๘.   เหตุธรรม   และนเหตุธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุ-  
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
                     ๙.   เหตุธรรม และนเหตุธรรม เปนปจจัยแกเหตุธรรม 
และนเหตุธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๙  วาระ 
ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
          พึงนับอยางนี้. 
                                      ปจจนียนัย   จบ  
 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   
                       การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
            [๓๗]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย    มี   ๓  วาระ ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร-  
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน  
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นวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                อนุโลมปจจนียนัย   จบ 
 
                                     ปจจนียานุโลม   
                      การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙ วาระ . . . ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย  มี ๓ 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   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
          พึงนับอยางนี้. 
                                     ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                             เหตุทุกะ   จบ  
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                                        อรรถกถาทุกปฏฐาน  

                                      เหตุทุกะ  เปนตน 
           แมในทุกปฏฐาน   ผูศึกษา พึงทราบปญหาวิสัชนาและการนับในทุกะ 
ทั้งหมด   ตามนัยที่กลาวมาแลวในบาลีนั่นเอง.  อีกอยางหนึ่ง  ในทุกปฏฐานน้ี 
การวิสัชนา    สเหตุกทุกะ    และเหตุสัมปยุตตทุกะ    เหมือนกับการวิสัชนา 
เหตุทุกะ.    เหตุและสเหตุกเหตุ     แหงเหตุสัมปยุตตทุกะ     และสัปปจจยทุกะ 
สังขตทุกะ  ก็เหมือนกัน ฯ   คําน้ีวา อิม  ทุก  ยถา  สปฺปจฺจยทุก  เอว  กาตพฺพ 
พระผูมีพระภาคตรัสไว  เพราะแมสังขตธรรมยอมประกอบรวมกับอสังขตธรรม 
ไมได.      เหมือนสัปปจจยธรรมประกอบกับอัปปจจยธรรมไมไดฉะน้ัน 
สารัมมณทุกะ    จิตตสัมปยุตตทุกะ    และสังสัฏฐทุกะ    มีวิสชันาเหมือนกับ 
อาสวโคจฉกะ  โอฆโคจฉกะ   และโยคโคจฉกะ    ซึ่งเหมือนกัน    เพราะวาธรรม 
๓ เหลาน้ี  มวิีสัชนาเหมือนกัน. 
                                    อรรถกถาเหตุทุกะเปนตน  จบ  
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                                        ๒. สเหตุกทุกะ  
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                        ๑.   เหตุปจจัย 
           [๓๙] ๑.  สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ   ขันธ  ๒ อาศัย 
ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม 
ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ                    
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ. 
           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๕.   สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ                          
เหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ. 
                     ๖.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม                   
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะ   ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม                   
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๘.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม               
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา    ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
และอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ   ๑   ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒   อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           กฏัตตารูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๐] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย  
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           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ     ขันธ ๒  
อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม   อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธจัจะ. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือขันธ ๓ และโมหะ  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม   อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย 
ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม   อาศัยหทัยวัตถุ. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ.  
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                     ๖.  สเหตุธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม     
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย   
           คือ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา     ทีส่หรคตดวย  
อุทธัจจะ  และโมหะ  ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม  และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
 
                                      ๓.  อธิปติปจจัย   
           [๔๑] ๑.  สเหตุกธรรมอาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย 
ขันธ ๒. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.  
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                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย  
           คือ ฯลฯ มหาภูตรูป   ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๕.  อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                 ๔. อนันตรปจจัย  ฯลฯ   ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๔๒] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อนันตรปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะสมนันตรปจจัย 
 
                                    ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๔๓] ๑.  สเหตุกธรรม    อาศัยสเหตุกธรรมเกิดขึ้น    เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม.  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม.  
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธ  ๓, โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทัยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           อสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๓ อาศัย  มหาภูตรูป ๑ฯลฯ.  
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                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย  
           ปจจัยเหลาน้ี   พึงกระทําเปน ๕ วาระ เหมือนกับเหตุปจจัย  ไมมีแตก 
ตางกัน. 
 
                                    ๗.  อัญญมัญญปจจัย 
           [๔๔] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม. 
                            ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ และหทยวัตถุ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ  ๒.  
                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย 
ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธขิณะ  ขันธ ๓ และหทยวัตถุ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ฯลฯ. 
           ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย  
           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๖.  สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ  ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม  และหทัย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
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                  ๘.  นิสสยปจจัย  ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๔๕]  สเหตุธรรม   อาศัยสเหตุกธรรม   เกดิขึ้น    เพราะ  
นิสสยปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอุปนิสสยปจจัย 
           ฯลฯ เพราะปุเรชาตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ เพราะกัมมปจจัย 
           ฯลฯ เพราะวิปากปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอาหารปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย  
           ฯลฯ เพราะฌานปจจัย 
           ฯลฯ เพราะมัคคปจจัย    
           ฌานปจจัยก็ดี มัคคปจจัยก็ดี  เหมือนกับสหชาตปจจัย  พาหิรรูป มหา- 
ภูตรูป  ไมมี.                                                                       
           ฯลฯ เพราะสัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะวิปปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอัตถิปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนัตถิปจจัย 
           ฯลฯ เพราะวิคตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย  
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                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๔๖]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย    ม ี๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๖ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   ม ี๖ 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  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๖ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๖ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั  
           [๔๗] ๑.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                     ๒.  อเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะน-  
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัย ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  พึงกระทําทั้งหมด   ตลอดถึงอสัญญสตัวทั้งหลาย. 
 
                                  ๒.    นอารมัมณปจจัย 
                  [๔๘] ๑.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะน- 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะน- 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธจัจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           ฯลฯ   มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  มหาภูตรูป 
๑ ฯลฯ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 62 

                     ๓.  อเหตุกธรรม    อาศัยสเหตุกธรรมและอเหตุกธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
 
                    ๓.  นอธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
           [๔๙] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นอธิปติปจจัย   เหมือนกบัสหชาตปจจัย  ในอนุโลม. 
           ฯลฯ  เพราะนอนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนอุปนิสสยปจจัย 
 
                                      ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๕๐] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ  
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                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ   นอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  และโมหะ   อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ  ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ  อาศัย 
ขันธ ๒. 
          จิตตสมุฏฐาน   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม. 
          จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
          ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ  พึงใหพิสดาร   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย  
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           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๖.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทัยวัตถุ. 
กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓   อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
                     ๘.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา    ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม   และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
และอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย.  
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           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒.  
           กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                      ๙. นปจฉาชาตปจจัย   ๑๐. นอาเสวนปจจัย 
           [๕๑] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นปจฉาชาตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนอาเสวนปจจัย. 
 
                                        ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๕๒] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม. 
                         ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
นกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนอเหตุกธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม. 
พาหิรรูป...อาหารสมุฏฐานรูป...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นกัมมปจจัย  
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           คือ  สมัปยุตตเจตนา   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ.  
                     ๔.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ. 
 
                                     ๑๒. นวิปากปจจัย 
           [๕๓]   ฯลฯ เพราะนวิปากปจจัย   ปฏิสนธ ิ  ไมม.ี 
               ๑๓.  นอาหารปจจัย ฯลฯ   ๑๗.  นสมัปยุตตปจจัย 
           [๕๔] ๑.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นอาหารปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนอินทริยปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนฌานปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนมัคคปจจัย 
           ฯลฯ เพราะนสัมปยุตตปจจัย 
 
                                   ๑๘.  นวิปปยุตตปจจัย    
           [๕๕] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย  
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           คือ  ในอรูปภูมิ ฯลฯ อาศัยขันธ    ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ  
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม               
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓   และโมหะ   อาศยัขันธ ๑   ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม    เกิดขึ้น  เพราะ 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ   ๑  ทีเ่ปนอเหตุกธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ                 
นวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๖.  สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒.  
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                       ๑๙.   โนนัตถิปจจัย   ๒๐.  โนวิคตปจจัย  
           ฯลฯ เพราะในนัตถิปจจัย. 
           ฯลฯ เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๖]   ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี  ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
 
                                              ปจจนียนัย  จบ 
                                            อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ. . .   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
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มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในโนนัตถ ิ
ปจจัย มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย  
                            การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๒ วาระ. . .  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ    ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง 
มี  ๒ วาระ    ในวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอาหารปจจัย   ม ี๒ วาระ    ใน 
อินทริยปจจัย มี ๒ วาระ   ในฌานปจจัย มี ๒ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
           สหชาตวาระ   เหมือนกับ  ปฏจิจวาระ.  
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                                       ปจจยวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๕๙] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย.  สเหตุกมูลกนัยเหมือนกบัปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  ฯลฯ     เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระนั่นเอง 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ,   สัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๔.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม 
เกดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม อาศัยหทยวัตถุ  จิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย,  สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ ฯลฯ 
                     ๕.  สเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม  และหทัยวัตถุ ฯลฯ  
ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๓  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ  ฯลฯ ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  อเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๗.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
และอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสเหตุกธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒  อาศัยขันธ ๒.  
           กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม      และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๐] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และโมหะ    อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม อาศัย  อเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมปจจยั  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม   ฯลฯ ขันธ ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัย   หทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  อาศัยหทัยวัตถุ. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  อาศัย  อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   อาศัย   หทัยวัตถุ.   สัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม อาศัยอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และ 
โมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม  อาศัย  สเหตุกธรรมและอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม   และหทัยวัตถุ ฯลฯ. 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และ  โมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๘.  อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย  
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และ   หทยวัตถุ. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม อาศัยสเหตุกธรรม 
และ  อเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และ  โมหะ  อาศยั  ขันธ ๑ ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และ  โมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัย  ขันธ ๒. 
 
                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๖๑] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัย  สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           ในอธปิติปจจัย  พึงกระทํา เปน ๙ วาระ  เฉพาะในปวัตติกาลเทานั้น. 
                           ๔.  อนนัตรปจจยั   ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๖๒] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัย  สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อนันตรปจจัย 
           ฯลฯ เพราะสมนันตรปจจัย 
 
                                        ๖.  สหชาตปจจัย 
           [๖๓] ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัย  สเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย  
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           มี ๓ วาระ  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ  (วาระที่ ๑ - ๓)  
                     ๔.  อเหตุกธรรม  อาศัย  อเหตุกธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย  ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุก- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ปฏิสนธิ  ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ อาศยั จักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัย  กายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลาย  ที่เปนอเหตุกธรรม  อาศัย  หทยวัตถุ. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม อาศัย  อเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
สหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัย   หทยวัตถ.ุ   สัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  อาศัย  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  สเหตุกธรรม และ อเหตุกธรรม อาศัย  อเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย   โมหะ  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทัยวัตถุ ฯลฯ.  
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                     ๗.  สเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม แสะอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัย   ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม  และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และ  โมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๘.  อเหตุกธรรม อาศัย สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย   ขันธทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา   ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย   ขันธทัง้ 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม   อาศัยสเหตุกธรรม 
และอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะสหชาตปจจัย 
            คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
ขันธ ๒ อาศัยขันธ ๒.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย.  
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัย   ขันธ  ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนสเหตุกธรรม   และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย 
           ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
           ขันธ ๓  และโมหะ  อาศัย ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม และหทัย- 
วัตถุ ฯลฯ อาศยั ขันธ ๒. 
           กฏัตตารูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                     ๗.  อัญญมัญญปจจัย  ฯลฯ  ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           [๖๔]  ๑.  สเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย   ฯลฯ   เพราะอวิคตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 78 

                                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม  
           [๖๕]  ในเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย   
                                           ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๖๖] ๑.  อเหตุกธรรม  อาศัยสเหตุกธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  อาศัยอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  อเหตุกธรรม   อาศัยสเหตุกธรรมและอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย  
ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ.  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนนิสสยปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ใน 
นปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ  ใน 
นอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนฌานปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย 
มี  ๑ วาระ  ในนสัมปบุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียนัย  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๘]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 80 

ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  
มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมปจจนียนัย   จบ  
 
                                             ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๙] ๑.  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับ   ปจจยวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 81 

                                       สังสัฏฐวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๗๐] ๑.  สเหตุกธรรม  เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัย ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  สเหตุกธรรม  เจือกบัอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เจือ 
กับโมหะ  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม เจือกับสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๒. 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย  
           [๗๑] ๑.  สเหตุกธรรม เจือกับสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
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           คือ   ขันธ  ๓   เจือกับขันธ  ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ   โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับ 
ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม เจือกับสเหตุกธรรม               
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และโมหะ   เจือกบัขันธ  ๑ ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ  ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๒. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม  เจือกบัอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ    ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๕.  สเหตุกธรรม  เจือกบัอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
เจือกับโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                     ๖.  สเหตุกธรรมเจือกบัสเหตุกธรรม และอเหตุกธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒  เจือกับขันธ ๒. 
 
                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๗๒] ๑.  สเหตุกธรรม  เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม ฯลฯ    ขันธ ๒   
เจือกับขันธ ๒. 
                 ๔.  อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๖.  สหชาตปจจัย   ฯลฯ 
           [๗๓] ๑.  สเหตุกธรรม  เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
อนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะสหชาตปจจัย   ฯลฯ 
 
                                        ๓.  วิปากปจจัย 
           [๗๔] ๑.  สเหตุกธรรม  เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
วิปากปจจัย  
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           คือ  ฯลฯ  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนสเหตุกธรรม   ซึ่งเปนวิบาก  ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  เจือกบัอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
วิปากปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิปาก ฯลฯ 
เจือกับขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   
 
                      ๑๔.  อาหารปจจัย  ฯลฯ    ๒๓.  อวคิตปจจัย 
           ฯลฯ เพราะอาหารปจจัย  ฯลฯ  
           ฯลฯ เพราะอินทริยปจจัย  ฯลฯ  
           ฯลฯ เพราะฌานปจจัย   ฯลฯ  
           ฯลฯ เพราะอวิคตปจจัย 
 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๕]  ในเหตุปจจัย    ม ี๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย    มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๖ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ  
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ในนิสสยปจจัย   ม ี๖ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๖ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ฯลฯ   ในวิปากปจจัย    ม ี๒ วาระ   ในอาหารปจจัย    ม ี๖ วาระ  
ในอินทริยปจจัย มี  ๖ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๖ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๕ 
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมนัย   จบ   
 
                                           ปจจนียนัย  
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๗๖]  ๑.  อเหตุกธรรม  เจือกบัสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ   โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เจือกับ 
ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม  เจือกบัอเหตุกธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอเหตุกธรรม ฯลฯ    ขันธ ๒ 
เจือกับขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๗๗]  ในนเหตุปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนอธปิติปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนอา- 
เสวนปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนกัมมปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๖ 
วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๖ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           ปจจนียนัย   จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๗๘]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย   มี ๓ วาระ...    ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                        อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                          ปจจนียานุโลม  
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๗๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  ม ี๒ วาระ. . .  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ  ฯลฯ   ในกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ   ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในมคัคปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                    ปจจนียานุโลมนัย     จบ 
           สัมปยุตตวาระ  เหมือนกับ  สงัสัฏฐวาระ.  
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                                     ปญหาวาระ  
                                       อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจัย 
           [๘๐] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  
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           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
                     ๕.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย       
อานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๖.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๘๑] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ   บุคคลใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรมแลว     พิจารณา  
กุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค,    พิจารณาผล 
พิจารณากิเลสที่ละแลว    พิจารณากิเลสท่ีขมแลว    พิจารณากิเลสท้ังหลายท่ีเคย 
เกิดข้ึนแลวในกาลกอน.  
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           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     โดยความเปน 
ของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน.  
           เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว     ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก    ที่เปน 
สเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนสเหตุกธรรม    ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ      เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,      อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
เจโตปริยญาณ  แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย                
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ   บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   โดยความ 
เปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว    ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก    ที่เปน 
อเหตุกธรรม    ยอมเกิดข้ึน,     เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม 
ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๓.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม    ขันธทั้งหลายท่ี 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ นิพพาน เปนปจจัยแกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ ขันธทั้งหลาย ที่เปนอเหตุก- 
ธรรม   และ   โมหะ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯสฯ  โทมนัส     ยอมเกิดข้ึน. 
           เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว     ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก    ซึ่งเปน 
อเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม   และ   โมหะ   ขันธทั้ง 
หลายที่เปนอเหตุกธรรม  และ  โมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๕.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  พระอริยะท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลาย    พิจารณากิเลสที่ละแลว     ที่เปนอเหตุกธรรม, 
พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน  ฯลฯ.  
           พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม 
และ   โมหะ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว      ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก     ที่เปน 
สเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอเหตุกธรรม    ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ   แกเจโต- 
ปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังสญาณ 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม   และ   โมหะ    ขันธทั้ง 
หลาย   ที่เปนสเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๖.  อเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภจักษุ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  และ  โมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโสตะ ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม 
และ  โมหะ  ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและ 
โมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๗.   สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก  
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
                     ๘.  สเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกจิฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม เปนปจจัยแก-  
สเหตุธรรม  และอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ    และโมหะ     ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๘๒] ๑. สเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรมแลว ฯลฯ กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา.  
           ออกจากฌานแลว  ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ ออกจากผล ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธทั้งหลาย   ที่ 
เปนสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม   และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย   
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา 
           นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ยอมยนิดี  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุเปน 
ตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ    ยอมเกิดข้ึน    ทฏิฐิ   ยอม 
เกิดข้ึน. 
                                        ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๘๓] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย- 
อํานาจของอนันตรปจจยั 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน. 
           โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค. 
           มรรค   เปนปจจัยแกผล.  
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           ผล   เปนปจจัยแกผล.  
           อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ของบุคคลผูออกจากนิโรธ   เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที ่
เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกโมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           จุติจิต  ที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอุปปตติจิต   ที่เปนอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอาวัชชนะ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.  
           ภวังคที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภวังคที่เปนอเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที ่
เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม      ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอนๆ 
เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม     ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ เปนปจจัยแกปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๕.  อเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิด 
กอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.   
           จุติจิตที่เปนอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปนสเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกภวังคที่เปนสเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
           อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ทีเ่ปนสเหตุกธรรม      ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                   ๖.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิด 
กอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ และโมหะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๘.  สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่ 
เกิดกอน ๆ   และโมหะ   เปนปจจัยแกโมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปนอเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
                     ๙.  สเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่ 
เกิดกอน ๆ   และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                     ๕.  สมนันตรปจจัย 
           เหมือนอนันตรปจจัย. 
                      ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย  
           [๘๔] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย   เหมือนกับสหชาตปจจัย  ในปฏิจจวาระ. 
           ฆฏนาในท่ีนี้  ไมมี. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย    เหมือน 
ในปฏิจจวาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย     เหมือนกับ 
นิสสยปจจัย  ในปฏิจจวาระ. 
           ฆฏนาในท่ีนี้  ไมมี.  
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                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๘๕] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย  
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรปูนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อเหตุกธรรม   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                            ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ     และ   ปกตูปนิสสยะ 
            ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
            สุขทางกาย   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย    และแกโมหะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
            ทุกขทางกาย ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ   โภชนะ ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัย 
แกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   และแกโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
            โมหะ   เปนปจจัยแกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย  และแกโมหะ  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
            สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ   โภชนะ   เสนาสนะ  และโมหะ   เปน 
ปจจัยแกสุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   และแกโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยะ 
ปจจัย. 
                             ๕.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
            ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว  ใหทาน ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ    อุตุ   โภชนะ    เสนาสนะ ฯลฯ 
โมหะแลว   ใหทาน ฯลฯ   ทําลายสงฆ.  
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           สุขทางกาย ฯลฯ    และโมหะ    เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา 
แกราคะ ฯลฯ   แกความปรารถนา   แกมรรค   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๖.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           สุขทางกาย   และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๘.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ   ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม    และโมหะ    ดวยอํานาจของ  
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ   และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และ 
โมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                        ๑๐.   ปุเรชาตปจจัย 
           [๘๖] ๑.   อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจยั 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว  ตทารัมมณจิตท่ีเปน 
วิบาก  ที่เปนอเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
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           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
           ที่เปน   วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม    และโมหะ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน ,  เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว  ตทารัมมณจิตท่ีเปน 
วิบาก   ซึ่งเปนสเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๓.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทัยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                  ๑๑.   ปจฉาชาตปจจัย 
           [๘๗] ๑.  สเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๒.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และโมหะ  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่ 
เกิดภายหลัง    และโมหะ    เปนปจจัยแกกายน้ี    ทีเ่กิดกอน    ดวยอํานาจของ  
ปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                         ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๘๘] ๑.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย   เหมือนกับ   อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะก็ดี  ภวังคก็ดี  ไมมี  ในอาเสวนปจจัย  พึงเวนท้ัง ๙ วาระ. 
 
                                            ๑๓.   กมัมปจจัย 
           [๘๙]  ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  นานาขณิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม  ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                     ๒.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ 
           ที่เปนนานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุก- 
ธรรม   ซึ่งเปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ และ  นานาขณิกะ  
           ที่เปน  สหาชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุก- 
ธรรม    ซึ่งเปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม   ดวย- 
อํานาจของกัมมปจจัย                                                              
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           คือ   เจตนาท่ีเปนอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                         ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๙๐] ๑.  สเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ซึ่งเปนวิบาก   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
            ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  สเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม    ซึ่งเปนวิบาก    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธขิณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ   ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ   ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย. 
 
                                        ๑๕.   อาหารปจจัย 
           [๙๑] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุธรรม   ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ   อาหารท้ังหลาย   ที่เปนอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           กวฬกีาราหารเปนปจจัยแกกายนี้    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 
                                          ๑๖.  อินทรยิปจจัย 
           [๙๒] ๑.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย  
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           คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จักขุนทรียเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายินทรีย   เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย 
 
                                        ๑๗.  ฌานปจจัย  
           [๙๓] ๑.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของฌานปจจัย 
           คือ  องคฌานท้ังหลายที่เปนอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                         ๑๘.  มัคคปจจัย 
           [๙๔]  ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของมคัคปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)  
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                                    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๙๕] ๑.  สเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม   ดวย- 
อํานาจของสัมปยุตตปจจัย   เหมือนกบัสัมปยุตตปจจัย  ในปฏจิจวาระ.  
           พึงกระทําเปน ๖ วาระ. 
 
                                     ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๙๖] ๑.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           ม ี๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมท่ีเกิดภายหลัง     เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                            ๒.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มี  ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกฏัตตา 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.         
           ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, 
หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม และโมหะ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และโมหะ   เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปนสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทัยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๕.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดภาย 
หลัง  และโมหะ เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                            ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๙๗] ๑.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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           คือ    ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ ขันธ  
๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย- 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี   ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้ง 
หลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย,    ขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแกโมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ     ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ.  
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           ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแก  
ขันธ ๓, โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ  ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ   อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  พึงกระทําตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็น  จักษุ ฯลฯ   หทัยวัตถุโดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ   โทมนสั    ยอมเกิดข้ึน    เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว    ตทารัมมณจิต 
ที่เปนวิบาก  ซึ่งเปนอเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
           จักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม     และโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอเหตุกธรรม  และโมหะ  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ี   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย  
                     ๕.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ หทัยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน   เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว   ตทารัมมณจิต   ที ่
เปนวิบาก   ซึ่งเปนสเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.   
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย.  
                     ๖.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะท่ีเกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา   ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๗.  สเหตุกธรรม    และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกบั  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดพรอมกัน 
และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๑   ที่เปนสเหตุกธรรม   และหทยวัตถุ   เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ที่เปน  สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม ที่เกิดพรอมกัน และหทยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๘.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ 
รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   ที่เกิดพรอมกัน   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิด 
พรอมกัน   และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิด 
ภายหลัง  และโมหะ  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   ที่เกิดภายหลัง    และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และรปูชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดพรอม 
กัน   และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดพรอม 
กัน   และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓   และโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ.  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๙๘]  ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย   มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย    ม ี๔ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๔ 
วาระ  ในอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๖ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๕ วาระ 
ในอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๙ 
วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          อนุโลมนัย   จบ  
 
                                             ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๙๙] ๑.  สเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย.  
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                     ๒.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  สเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกอเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                     ๖.  อเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสเหตุกธรรม     และ 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๗.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ  
ของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๘.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
อเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของสหชาตปจจัย   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๙.  สเหตุกธรรม     และอเหตุกธรรม     เปนปจจัยแก 
สเหตุกธรรม  และอเหตุกธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,      เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๐]   ในนเหตุปจจัย    มี  ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง    ม ี๙ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย   จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๐๑]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย มี  ๖ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
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มี ๖ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี  ๖ วาระ 
ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๖ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย   
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๐๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี  ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทรยิปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                               สเหตุกทุกะ  จบ   
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                                   ๓.  เหตุสัมปยุตตทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   
                                        ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๐๓] ๑.  เหตุสัมปยุตตธรรม   อาศัยเหตุสมัปยุตตธรรม  เกิด  
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  เหตุวิปปยุตตธรรม  อาศัยเหตุสัมปยุตตธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนเหตุสัมปยุตตธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดาร  ดวยเหตุนี้   เหมือนกับสเหตุกทุกะ   ไมมีแตกตางกัน. 
                                   เหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                                     ๔.  เหตุสเหตุกทุกะ 
                                           ปฏิจจวาระ 
                                            อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๐๔] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  อาศัย  
ธรรม   ที่เปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ  
ปจจัย 
           คือ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัย  อโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           โมหะ  อาศัย  โลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           ในปฏิสนธิขณะ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัย  อโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
                     ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยเหตุธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  ธรรมที่เปนเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม   แตไมใชเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่เปนทั้ง  
เหตุธรรม  และสเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   อโทสะ   อโมหะ   และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัย   อโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           โมหะ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   อาศัยโลภะ.  
           พึงผูกจักรนัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เกิดขึน้    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ขันธ 
๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                     ๕.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใชเหตุธรรม    เกิดขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ    เหตุธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุ- 
ธรรม.  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม   และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม     แตไมใชเหตุธรรม     อาศัยธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และเหตุธรรม   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไม 
ใชเหตุธรรม  ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                     ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุก-  
ธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   อโทสะ  อโมหะ   อาศัยอโลภะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           โมหะ   อาศัยโลภะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                            ๘.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม   และธรรมที่เปนสเหตุก- 
ธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  และ 
เหตุธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ ในปฏสินธิขณะ ฯลฯ. 
                            ๙.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม    และสเหตุกธรรม   และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม    แตไมใชเหตุธรรม    อาศัยธรรมที่เปนทั้ง 
เหตุธรรมและสเหตุกธรรม   และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และอโทสะ  อโมหะ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสเหตุกธรรม 
แตไมใชเหตุธรรม   และอโลภะ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว.  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม   
           [๑๐๕]  ในเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง 
มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  ม ี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย   จบ 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                          ๑. นอธิปติปจจัย 
           [๑๐๖]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรม   และสเหตุกธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอธิปติ 
ปจจัย 
           คือ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัยอโลภะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พึงกระทําเปน ๙  วาระ  ใหบรบิูรณ. 
                    ๒.  นปุเรชาตปจจยั  ฯลฯ    ๔.  นอาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ  เพราะนปจฉาชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ 
           ฯลฯ  เพราะนอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ  
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                                     ๕.  นกัมมปจจัย 
           [๑๐๗] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรมแตใชเหตุธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังเหตุธรรม  และสเหตุกธรรมเกิดขึ้น เพราะนกัมมปจจัย  
           คือสัมปยุตตเจตนา   อาศัยเหตุธรรม. 
                            ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เกิดขึน้    เพราะนกัมม- 
ปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรม  แตไมใช 
เหตุธรรม. 
                             ๓.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     อาศัย 
ธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เกิดขึ้น   เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา   อาศัยเหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
 
                        ๖. นวิปากปจจัย       ๗.  นวิปปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปากปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
 
                                   การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๐๘]  ในนอธิปติปจจัย    ม ี๙ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    ม ี๙ 
วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  มี ๘ วาระ  ใน 
นกัมมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  
มี ๙ วาระ.  
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           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียนัย 
           [๑๐๙]  เพราะเหตุปจจัย     ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ   ในน- 
ปุเรชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนอาเสวน-  
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๑๐]  เพราะนอธิปติปจจัย    ในเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในน- 
อารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                       ปจจนียานุโลม   จบ 
           สหชาตวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี   สังสัฏฐวาระก็ดี    สมัปยุตตวาระก็ดี 
เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                       ปญหาวาระ 
                                        อนุโลมนัย  
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๑๑] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ   อโลภะ   เปนปจจัยแกอโทสะ  อโมหะ ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                            ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจยัแกธรรมที่เปนทั้งสเหตุกธรรมและเหตุธรรม     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ  เหตุธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                            ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   และธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   อโลภะ    เปนปจจัยแกอโทสะ    อโมหะ    และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           พึงใหพิสดาร.  
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                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๑๒] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุหกธรรม     เปน  
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภเหตุธรรม  เหตุธรรมทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภเหตุธรรม    ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไม 
ใชเหตุธรรม  ยอมเกิดข้ึน 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภเหตุธรรม   เหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  สมาทานศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้.  
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           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน.  
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลวพิจารณามรรค,    พิจารณาผล, 
พิจารณากิเลสที่ละแลว,   พิจารณากิเลสท่ีขมแลว,   รูซึ่งกิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิด 
ข้ึนแลวในกาลกอน. 
           พิจารณาขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนสเหตุกธรรมแต 
ไมใชเหตุธรรม   ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ     เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณ 
ปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม       เปนปจจัยแก 
อิทธิวิธญาณ   แกเจโตปริยญาณ  แกบพุเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปค- 
ญาณ  แกอนาคตังสญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
            คือ   บุคคลใหทาน  ฯลฯ    มอีธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตน 
ไมมีแตกตางกัน.  
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                     ๖.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน  
ปจจัยและธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนตน 
ไมมีแตกตางกัน. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภเหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เหตุธรรม 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๘.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม,   ธรรม 
ที่เปนสเหตุกธรรม    และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภเหตุธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๙.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   เพราะปรารภเหตุธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เหตุธรรม 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน.  
 
                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๑๓] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม  และสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน    เหตุ- 
ธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกสัม- 
ปยุตตเหตุทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.   ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยและธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           เพราะกระทําเหคุธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม       เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน     เหตุ- 
ธรรมทั้งหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม       เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           บุคคลใหทาน   สมาทานศีล   ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว    กระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา.  
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวในกาลกอน  ฯลฯ  ออก 
จากฌานแลว   กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   แลวพิจารณา ฯลฯ  กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลว 
พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทาํ 
ขันธเหลาน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ    ยอมเกิดข้ึน    ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตนนั่นเอง. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ   ไดแก  
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           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตเหตุทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณาธิปติ    และ    สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  มีอธิบายเหมือนขอความตามบาลีตอนตนนั่นเอง. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม      เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมและสมัปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   เหตุธรรมท้ังหลาย   ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๘.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน  
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมและสมัปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๙.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําเหตุธรรมและสมัปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   เหตุธรรมทั้งหลาย   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
 
                   ๔.  อนันตรปจจัย   ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๑๔] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ  
อนันตรปจจัย 
           คือ    เหตุธรรมท้ังหลาย     ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.        
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    ที่เกิดหลงั ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,    อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ     ของบุคคลผูออกจากนิโรธเปนปจจัยแกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๕.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน                 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ  
อนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู ฯลฯ 
                     ๖.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย    ที่เกดิหลัง ๆ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           สเหตุกนเหตุมูลกนัย   แมทั้ง ๓ ก็เปนเชนเดียวกัน. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมเละสเหตุกธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่ 
เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลาย   ท่ีเกิดหลงั ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                     ๘.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   และ  
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   เหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๙.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม      และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  เหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกเหตุธรรมทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           สมนนัตรปจจัย  เหมือน  อนันตรปจจัย. 
 
                            ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ  ๘.  นสิสยปจจัย 
           [๑๑๕]   ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย  
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           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           ทั้ง ๓ ปจจัย   เหมอืนกับเหตุปจจัย   ในปฏจิจวาระ. 
 
                                ๙.  อปุนิสสยปจจัย 
           [๑๑๖]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจยั 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           เหตุธรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสเหตุกธรรมแต 
ไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           เหตุธรรมท้ังหลาย   เปนปจจัยแกเหตุธรรมท้ังหลายและสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูลทั้งหลาย   แหงหัวขอปจจัยทั้งหลาย   แมทั้ง ๒ เหลาน้ี. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 144 

           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน    กอ 
มานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนา  แลวใหทาน ฯลฯ ทําลาย 
สงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ ความปรารถนา     เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ 
ปรารถนา   แกมรรค   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ในสเหตุมูลกนัย  พึงใหพิสดารโดยเหตุนี้  ที่เหลือนอกน้ัน มี ๒ วาระ. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           เหตุธรรมท้ังหลาย     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกเหตุ 
ธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล ๒.  
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           เหตุธรรมท้ังหลาย   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแกขันธทั้ง 
หลายที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           พึงถามถึงมูล. 
           เหตุธรรมท้ังหลาย     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     เปนปจจัยแกเหตุ 
ธรรมทั้งหลาย  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                      ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           [๑๑๗] ๑. ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อาเสวนปจจัย   (เหมือนอนันตรปจจัย) 
 
                                        ๑๑.   กมัมปจจัย 
           [๑๑๘] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก    
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม      เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    ซึ่งเปนวิบาก   ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยและธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
เหตุทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม       เปนปจจัยแกเหตุ 
ทั้งหลายท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม     ซึง่เปนวิบาก    ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   และเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           ที่เปน   นานาขณิกะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ 
ทั้งหลาย   และเหตุธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                      ๑๒.   วิปากปจจัย 
           [๑๑๙] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
วิปากปจจัย 
           คือ   อโลภะที่เปนวิบาก   เปนปจจัยแกอโทสะ   อโมหะ    ดวยอํานาจ 
ของ  วิปากปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  อโลภะ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดาร  เหมือนกับเหตุปจจัย  พึงกําหนดวา วิบากท้ัง ๙ วาระ. 
 
                                        ๑๓.  อาหารปจจัย 
           [๑๒๐] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย  
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                                   ๔.  อินทริยปจจยั 
           [๑๒๑]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ  
อินทริยปจจัย 
           พึงกําหนดวา  อินทรีย.  พึงกระทํา ๙ วาระใหบริบูรณ. 
 
                                    ๑๕.   ฌานปจจัย 
           [๑๒๒] ๑.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
ฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 
                    ๑๖.  มัคคปจจัย  ฯลฯ    ๒๑.  อวิคตปจจัย 
           [๑๒๓] ๑.   ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     เปน  
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     ดวยอํานาจของ 
มัคคปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของวิคตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๒๔]   ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย    มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาหาร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในฌานปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย   ม ี
๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลมนยั  จบ 
 
                                                ปจจนียนีย 
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๒๕]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     ๓.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมที่เปน  
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมที่เปนสเหตุธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนตน 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๗.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม    และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรม  แตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน  
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ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๘.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม   และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
สเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๙.  ธรรมที่เปนทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสเหตุกธรรมแตไมใชเหตุธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม  และธรรมท่ีเปนสเหตุกธรรมแตไมใช 
เหตุธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๑๒๖]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ. 
พึงนับอยางน้ี. 
                                         ปจจนียนัย  จบ  
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                                         อนุโลมปจจนียนัย    
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๒๗]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ 
ในนมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนีย  จบ 
 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๒๘]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี  ๓ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๓ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี  ๓ วาระ  ในอาหาร 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ   ในฌานปจจัย  ม ี๓ วาระ  
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ในมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคต-  
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                          เหตุสเหตุกทุกะ   จบ  
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                              ๕.   เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๒๙] ๑.  ธรรมที่เปนเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม     อาศัย  
ธรรมที่เปนท้ังเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  อโทสะ  อโมหะ  อาศัยอโลภะ 
           พึงผูกจักรนัย 
           โมหะ  อาศัยโลภะ 
           พึงผูกจักรนัย 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารเหมือนกับ   เหตุสเหตุกทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                    เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  จบ   
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                                  ๖.  นเหตุสเหตุกทุกะ 
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย   
           [๑๓๐] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ฯลฯ ขันธ  ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม  อาศัย 
นเหตุสเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
             คือ   ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนนเหตุ- 
สเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
            ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
            คือ ฯลฯ   มหาภูตรูป ๓   อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
                     ๕.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม     อาศยั 
หทยวัตถุ. 
                     ๖.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม  อาศัย 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                     ๗.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม   และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๘.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ    จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
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                     ๙.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม  อาศัย 
นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม   เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ   ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๓๑] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั  
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                         ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
           คือ ฯลฯ อาศยั ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                          ๓.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะอารัมมณปจจยั 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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                            ๔.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และหทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ฯลฯ   พึงจําแนกอยางนี้. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๒]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๖ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย    ม ี๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ 
วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี  ๔ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
          พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย   จบ  
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                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย      
           [๑๓๓] ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม    อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุก-  
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ปฏิสนธิ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว  โมหะไมมี. 
 
                                     ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๑๓๔]  ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม เกิด  
ขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
                       ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.  
 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๓๕]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  
ม ี๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๓๖]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ... ในน 
อธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ  ในโนนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   จบ 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๓๗]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ...   ใน 
อาหารปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  
มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ฯลฯ  ในวิคตปจจัย   มี  ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
           แมในสหชาตวาระ  ก็พึงนับอยางนี้.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 162 

                                      ปจจยวาระ  
                                       อนุโลมนัย  
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๑๓๘] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  มี  ๓  วาระ  (วาระท่ี ๑-๓) 
                      ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตา 
รูปที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
                      ๕.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุอเหตุกธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                      ๖.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม   อาศัย 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                      ๗.  นเหตุสเหตุกธรรม  อาศัยนเหตุสเหตุกธรรม  และ 
นเหตุอเหตุกธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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           ปจจัยสงเคราะห    มี ๓ วาระ    (วาระท่ี ๗-๙) ปวัตติ   และปฏิสนธิ  
พึงกระทําใหบริบูรณ   ฯลฯ.   
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๓๙]   ในเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย    มี ๔ วาระ 
ฯลฯ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ ฯลฯ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ ใน 
อาเสวนปจจัย  ม ี๔ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            อนุโลมนัย   จบ  
 
                                               ปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๔๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย   จบ 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับ  ปจจยวาระ.  
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                                         สังสัฏฐวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั                    
           [๑๔๑] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    เจือกับ    นเหตุสเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๔๒]  ในเหตุปจจัย    ม ี๑ วาระ   ในอารมัมณปจจัย    มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในอนันตรปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง 
มี ๒ วาระ   ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย    ม ี๒ วาระ. 
                                         อนุโลมนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียนัย   
                                         ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๔๓] ๑.  นเหตุอเหตุกธรรม   เจือกับ   นเหตุอเหตุกธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ฯลฯ  ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุ 
อเหตุกธรรม.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๔๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในนอา- 
เสวนปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ.  
                                           ปจจนียนัย   จบ 
 
           การนับ   แม ๒ นยั  ที่ยังเหลือ  ก็พึงนับอยางนี้.  
           สัมปยุตตวาระ   เหมือนกับ    สังสัฏฐวาระ.   
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                                           ปญหาวาระ 
                                             อนุโลมนัย   
                                      ๑.  อารัมมณปจจัย  
           [๑๔๕] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย   ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว    พิจารณามรรค,  พิจารณาผล, 
ฯลฯ กิเลสทีล่ะแลว  ฯลฯ  กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ  กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 
ในกาลกอน. 
           พิจารณาขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    โดยความเปนของไม 
เที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน  เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว   ตทารัมมณจิต 
ที่เปนวิบาก  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ. 
           อากิญจัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ   แกอนาคตังส- 
ญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม     ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน,   เมื่อกุศลและอกุศลดับไป 
แลว   ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม     ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๓. นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ นิพพาน เปนปจจัยแกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พิจารณาเห็นซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุ 
อเหตุกธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน   เมื่อกศุล 
และอกุศลดบัไปแลว      ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก    ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม      ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
                     ๔. นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,  แกมรรค,  แกผล   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
นเหตุอเหตุกธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน,  เมื่อ 
กุศลและอกศุลับไปแลว   ตทารัมมณจิตท่ีเปนวิบาก  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย. 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม     ขันธทั้งหลาย 
เปนนเหตุสเหตุกธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
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                                      ๒.  อธิปติปจจัย 
           [๑๔๖]๑.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี  ๒   อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน สมาทานศีลแลว  กระทํากุศลกรรมน้ัน    ใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว     กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลว 
พิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลวพิจารณา, กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปน 
นเหตุสเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทําขันธนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
และนเหตุอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดเเก 
           อธิปติธรรมที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม                  
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลว 
พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,    แกผล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคล    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ 
หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                                  ๓.  อนันตรปจจัย 
           [๑๔๗] ๑. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจองอนันตรปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแก   โคตรภู ฯลฯ 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนปจจัยแก  ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๒. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  จุติจิตที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกอุปปตติจิตท่ีเปน 
นเหตุอเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ภวังคที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกอาวัชชนะ. 
           ภวังคที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกภวังคที่เปนนเหตุอเหตุก- 
ธรรม.       
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม      เปนปจจัยแกวุฏฐานะที่เปน 
นเหตุอเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแก ปญจวิญญาณ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                         ๔. นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  จุติจิตที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก  อุปปตติจิตท่ีเปน 
นเหตุสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแก  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแก   วุฏฐานะที่เปน 
นเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                      ๔.  สมนันตรปจจัย 
           [๑๔๘]  ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 
 
                                        ๕.  สหชาตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัยดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ในทีน่ี้ปจจัยสงเคราะห  ไมมี   พึงกระทําเปน ๗ วาระ.  
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                                      ๖.  อัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  
           พึงกระทําเปน ๖ วาระ. 
 
                                           ๗.  นสิสยปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย 
           พึงกระทําปวัตติ  และ  ปฏิสนธิ  ทั้ง ๗ วาระ  ในที่นี้ปจจัยสงเคราะห 
ไมมี. 
 
                                          ๘.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๑๔๙]  ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ  กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ความปรารถนาแลว  ใหทาน  ฯลฯ  ทําลาย 
สงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   ความปรารถนา  เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ   แกความ 
ปรารถนา   แกมรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     ๒. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อนันตรูปนิสสยะ   และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ศรัทธา   เปนปจจัยแกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
           ศีล ฯลฯ   ความปรารถนา  เปนปจจัยแก  สุขทางกาย  แกทุกขทางกาย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ศรัทธา ฯลฯ  ความปรารถนา    เปนปจจัยแก   สุขทางกาย   แกทุกข 
ทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           ที่ ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ   ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           สุขทางกาย   เปนปจจัยแก   สุขทางกาย   แกทุกขทางกาย    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
           ทุกขทางกาย ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแก 
สุขทางกาย   แกทุกขทางกาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ   โภชนะ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแก 
สุขทางกาย   แกทุกขทางกาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี  ๓  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกายแลว  ใหทาน  ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกาย ฯลฯ  อุตุ ฯลฯ  โภชนะ  ฯลฯ  เสนาสนะ 
แลว   ใหทาน ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           สุขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแก  ศรัทธา ฯลฯ   แกความ 
ปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                        ๙.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๑๕๐] ๑. นเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว  ตทารัมมณจิตท่ีเปน 
วิบาก  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแก จักขุวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแก   นเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย. 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั    ยอมเกิดข้ึน    เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว    ตทารัมมณจิตท่ี 
เปนวิบาก  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแก   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจปุเรชาตปจจัย. 
 
                                ๑๐.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๑๕๑] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
                     ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย       
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                    ๑๑.    อาเสวนปจจัย 
           [๑๕๒] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย. 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย. 
           อนุโลม เปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลม  เปนปจจัยแกโวทาน,  โคตรภู 
เปนปจจัยแกมรรค,  โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอาเสวน- 
ปจจัย.  
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                                    ๑๒.  กัมมปจจัย 
           [๑๕๓] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
นเหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนวิบาก    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
นเหตุอเหตุกธรรมท่ีเปนวิบากและกฏัตตารูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย.  
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                     ๓.  นเหตุสเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
นเหตุสเหตุกธรรม  ที่เปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมม- 
ปจจัย. 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    เจตนาที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธและกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                    ๓.  วิปากปจจัย 
           [๑๕๕]  ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓).       
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                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 
                                    ๑๔.  อาหารปจจัย 
           [๑๕๕] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย  มี  ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ    กวฬีการาหารเปนปจจัยแกกายน้ี     ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
 
                                   ๑๕.  อินทริยปจจัย 
           [๑๕๖] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย 
            คือ  อินทรียทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ   รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
 
                                      ๑๖.   ฌานปจจัย 
           [๑๕๗] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของฌานปจจัย   พึงกระทําท้ัง ๔ วาระ. 
 
                                       ๑๗.  มัคคปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจยั  ม ี๓ วาระ. 
 
                                    ๑๘.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๑๕๘] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสัมปยุตตปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                         ๒.  นเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสัมปยุตตปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                                 ๑๙.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๑๕๙] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรมท่ีเกดิภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                            ๒.   นเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรมดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓  อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะเปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                          ๓.  นเหตุอเหตุกธรรม  เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาระ   และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ    หทยวัตถ ุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุ- 
สเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                          ๒๐.  อัตถิปจจัย 
           [๑๖๑] ๑.  นเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
                     ๒.  นเหตุสเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
                     ๓.  นเหตุสเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           คือ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  นเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปุเรชาตะ   ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนนเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน.  
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           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
           จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุอเหตุกธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ี   ที่เกิดกอน. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถ-ิ 
ปจจัย. 
                     ๕.  นเหตุอเหตุกธรรม    เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุก- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย   
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ   หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนเหตุ- 
สเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อกุศลและอกุศลดับไปแลว   ตทารัมมณจิต   ที่เปน 
วิบาก  ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ยอมเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ    ไดแก  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 186 

           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
                     ๖.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม    เปน 
ปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ และ สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม    และหทยวัตถุ       เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓ ฯลฯ. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑ ที่เปนนเหตุสเหตุกธรรม และหทยวัตถุ เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ. 
                     ๗.  นเหตุสเหตุกธรรม  และนเหตุอเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย   เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรมท่ีเกดิภายหลัง   และกวฬ-ี 
การาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อินทริยะ   ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนเหตุสเหตุกธรรมท่ีเกดิภายหลัง และรูปชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๑]  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในอนันตรปจจัย   มี ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย 
มี ๗ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   ม ี๖ วาระ    ในนิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ 
ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาต- 
ปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในวิปากปจจัย   มี ๔ วาระ   ในอาหารปจจัย    ม ี๔ วาระ    ในอินทริยปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ ในสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๒ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนัตถิปจจัย   มี ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๗ 
วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมนัย  จบ  
 
                                            ปจจนียนัย 
                                   การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๑๖๒] ๑. นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาต-  
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ปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย.  
                     ๒.  นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
                     ๓.  นเหตุสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
และนเหตุอเหตุกธรรม ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย.  
                     ๔.   นเหตุอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
                     ๕.   นเหตุอเหตุกธรรม   เปนปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.   
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                     ๖.  นเหตุสเหตุกธรรม   และนเหตุอเหตุกธรรม   เปน 
ปจจัยแกนเหตุสเหตุกธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
                     ๗.  นเหตุสเหตุกธรรม   และนเหตุอเหตุกธรรม  เปน 
ปจจัยแกนเหตุอเหตุกธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหาร- 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๖๓]   ในนเหตุปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๗ วาระ ฯลฯ ในนสหชาตปจจัย   ม ี๖ วาระ   ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย    ม ี๖ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  มี ๖ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๗ 
วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ใน- 
โนอัตถิปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย   มี  ๗ วาระ  ในโนวิตตปจจัย  มี 
๗ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียนัย   จบ 
 
                                        อนโุลมปจจนียนัย   
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๖๔]  เพราะอารมัมณปจจัย   ในนเหตุปจจัย  มี ๔  วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 190 

๔ วาระ ฯลฯ  ในโนนัตถปิจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ ใน- 
โนอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ.  
           พึงนับอยางนี้. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย   จบ   
 
                                            ปจจนียานุโลมนัย   
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
           [๑๖๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                          ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
                                           นเหตุสเหตุกทุกะ  จบ  
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                                   ๗.  สัปปจจยทุกะ 
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๖๖] ๑.  สัปปจจยธรรม    อาศัยสัปปจจยธรรม    เกิดขึ้น  
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนสัปปจจย- 
ธรรม  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ   มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ   จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปที่เปน 
อุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  อารัมมณปจจัย   ฯลฯ    ๒๓.  อวิคตปจจัย  
           [๑๖๗] ๑.  สัปปจจยธรรม    อาศัยสัปปจจยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย   ฯลฯ 
           ฯลฯ    เพราะอวิคตปจจัย  
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                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๖๘]   ในเหตุปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในอารัมมณปจจัย    มี ๑ วาระ  
ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                            อนุโลมนัย   จบ   
   
                                               ปจจนียนัย    
                                           ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๖๙] ๑.  สัปปจจยธรรม     อาศัยสัปปจจยธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย               
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัปปจจย- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลาย   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ   
 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนยีะ  
           [๑๗๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี  ๑  วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในนอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                               ปจจนียนัย  จบ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๑๗๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๗๒]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ   
           สหชาตวาระ  เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  
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                                      ปจจยวาระ  
                                       อนุโลมนัย  
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๗๓]  ๑.  สัปปจจยธรรม    อาศัยสัปปจจยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัปปจจย- 
ธรรม ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปจจยธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                    ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๑๗๔] ๑.  สัปปจจยธรรม    อาศัยสัปปจจยธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  ฯลฯ  
           ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี 
พึงใหพิสดารอยางนี้. 
           ในปจจัยทั้งปวง   มี ๑ วาระ เทาน้ัน.  
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                                          ปญหาวาระ  
                                            อนุโลมนัย   
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๗๕] ๑.  สัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
           คือ   เหตุทั้งหลาย   ที่เปนสัปปจจยธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                                         ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๗๖] ๑.  สัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั. 
           คือ   บุคคลใหทาน   สมาทานศีล    กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ   แลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย   ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค  พิจารณามรรค,  พิจารณาผล,   กิเลส 
ที่ละแลว   ฯลฯ      กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ     รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 
ในกาลกอน.  
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           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัปปจจยธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ, ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนสัปปจจยธรรม  ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปจจยธรรม     เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
เจโตปริยญาณ      แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ      แกยถากัมมูปคญาณ      แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  อัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  พระอริยะท้ังหลาย  พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                            ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๗๗] ๑.  สัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  กระทํากุศลกรรม 
นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลวพิจารณา. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมที่ทาํแลวในกาลกอน  ฯลฯ    ออกจากฌาน 
แลว  ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน     แลวพิจารณา,     กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน    แลว 
พิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัปปจจยธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.                                                     
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒.  อัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายกระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลว 
พิจารณา.  
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           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล  ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย.  
 
                       ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ    ๒๔.  อวคิตปจจัย 
           [๑๗๘] ๑.  สัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  ฯลฯ  
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   อุปนิสสย- 
มูล  มี ๒ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  ฯลฯ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           ปจจัยทั้งปวง   มี ๑ วาระ เทาน้ัน. 
 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๗๙]   ในเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๑ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๑ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี  ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                             อนุโลมนยั  จบ   



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 199 

                                         ปจจนียนัย   
                               การยกปจจัยในปจจนียะ  
           [๑๘๐] ๑.   สัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
                         ๒.   อัปปจจยธรรม  เปนปจจัยแกสัปปจจยธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
  
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๘๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ 
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย  จบ  
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                                      อนุโลมปจจนียนัย     
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๘๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๑  วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในนสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
โนนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๑  วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลม   
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม  
           [๑๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๒ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                         สัปปจจยทุกะ  จบ  
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                                     ๘.  สังขตทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย  
                                      ๑.  เหตุปจจัย  
           [๑๘๔] ๑.  สังขตธรรม   อาศัยสังขตธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ   
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสังขตธรรม  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  จิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูป 
ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ทุกะน้ี   พึงกระทําเหมือนสัปปจจยทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                         สังขตทุกะ  จบ   
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                                   ๙.  สนิทัสสนทุกะ 
                                        ปฏิจจวาระ  
                                         อนุโลมนัย   
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๘๕] ๑.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑ ฯลฯ  ที่เปนอนิทสัสนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๓  และกฏัตตารูป ทีเ่ปนอนิทัสสนธรรม อาศยั 
ขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
อาศยัมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  สนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนทิัสสนธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทสัสนธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                       ๓.  สนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรม    อาศัย 
อนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป     ที่เปนสนิทัสสนธรรม    และ 
อนิทัสสนธรรม  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๑๘๖] ๑.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย   
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ ขันธ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ขันธทั้งหลาย  อาศัย  หทยวัตถ.ุ 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๑๘๗] ๑.  อนิทสัสนธรรม     อาศัยอนิทสัสนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ  
           จิตตสมุฏฐานรูป    ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนอนิทัสสนธรรม   อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๒.  สนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนสนทิัสสนธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสนิทัสสนธรรม    อาศัย 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๓.  สนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรม    อาศัย 
อนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  และ 
อนิทัสสนธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูปที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนทิัสสนธรรม และอนิทสัสน- 
ธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ฯลฯ พึงกระทําทุกปจจัย 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๑๘๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ 
 ื้นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  
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มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย   มี ๑ วาระ  ใน  
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ    ในสัมปยตุตปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
วิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนัตถปิจจัย   มี ๑ 
วาระ   ในวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                          อนุโลมนัย  จบ  
 
                                             ปจจนียนัย  
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
           [๑๘๙] ๑.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  หทยวัตถุ    อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธ 
ทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูปที่เปนอนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พาหิรรูป ...อาหารสมุฏฐานรูป ...อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ.  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ  
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
                     ๒.  สนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนธรรม    อาศัยขันธทั้งหลายที่ 
เปนอนิทัสสนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พาหิรรูป... อาหารสมุฏฐานรูป ... อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน- 
ธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                     ๓.  สนิทัสสนธรรม  และอนิทัสสนธรรม   อาศัย 
อนิทัสสนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   ที่เปนสนิทัสสนธรรม   และอนิ- 
ทัสสนธรรมอาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม    ซึ่งเปนอเหตุตุกะ ฯลฯ ขันธ 
๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย ฯลฯ 
           พาหิรรูป . . .อาหารสมุฏฐานรูป . . . อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
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           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนสนิทัสสน- 
ธรรม   และอนิทัสสนธรรม   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           พึงกระทําอยางนี้ทุกปจจัย.  
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๙๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอินทริยปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 
                                            อนุโลมปจจนียนัย  
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๙๑] ๑.  เพราะเหตุปจจัย      ในนอารัมมณปจจัย    มี ๓ วาระ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย    มี ๓ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย    ม ี๓ วาระ  
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ในนวิปปยุตตปจจัย    มี ๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี  ๓  วาระ   ในโนวิคต- 
ปจจัย   มี ๓ วาระ.  
                                    อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑วาระ ในอนันตร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย  มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ  โนนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย   ม ี๑  วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๑ 
วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย  ม ี๑ วาระ     ในวิปปยตุตปจจัย   ม ี๓ วาระ   ใน 
อัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
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                                        ปจจยวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๑๙๓] ๑.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม  อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย   อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ. 
           ฯลฯ อาศัยมหาภูตรูป   ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           พึงกระทํา ๒ วาระ   แมนอกนี้. 
           [๑๙๔]  ๒.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ ฯลฯ  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๑๙๕]  ในเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย    มี ๑ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๓ วาระ ฯลฯ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                           อนุโลมนัย  จบ 
 
                                              ปจจนียนัย  
                                          ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๑๙๖] ๑.  อนิทัสสนธรรม   อาศัยอนิทัสสนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ   อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้ง 
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
           พึงกระทํา ๒ วาระ   แมนอกนี้ ฯลฯ. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๑๙๗]   ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอารัมมณปจจัยมี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                            ปจจนียนัย  จบ  
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                                          อนุโลมปจจนียนัย  
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๑๙๘]   เพราะเหตุปจจัย     ในนอารัมมณปจจัย     มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
ในนกัมมปจจัย  มี  ๑ วาระ ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย   มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย   จบ  
 
                                           ปจจนียานุโลม   
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๑๙๙]  เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ ฯลฯ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                        ปจจนียานุโลม  จบ 
           แมนิสสยวาระ  กพึ็งกระทําอยางนี้.  
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                                           สังสัฏฐวาระ  
                                            อนุโลมนัย  
                                          ๑.  เหตุปจจัย  
           [๒๐๐]  ๑.  อนิทัสสนธรรม  เจอืกับอนิทัสสนธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑ ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
 
                                        ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒๐๑]  อนิทัสสนธรรม  เจือกบัอนิทัสสนธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           ทั้งหมดน้ี   พึงแจกกับดวยจํานวนปจจัยรวมกัน   อยางที่กลาวมาแลว. 
           แมสัมปยุตตวาระ   ก็เหมือนกับสังสัฏฐวาระ.  
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                                         ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั   
           [๒๐๒] ๑.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนสนิทัสสนธรรม  และอนิทัสสนธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.  
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                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๐๓] ๑.  สนิทสัสนธรรม   เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ ฯลฯ รูปที่เปนสนิทัสสนธรรม    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตังสญญาณ   และอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรมแลว. 
           พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมน้ัน. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย   ที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌาน  พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค   พิจารณามรรค   พิจารณาผล 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,    แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ฯลฯ กิเลสทีข่มแลว ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ.  
           จักษุ ฯลฯ กายะ  เสียง  หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, ฯลฯ อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           สัททายตนะ   เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ   แก 
เจโตปริยญาณ แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ  แกอนาคตังส- 
ญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  ฯลฯ. 
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๐๔] ๑.  สนิทสัสนธรรม      เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํารูปที่เปนสนิทัสสน-  
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทํารูปนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           ใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ กระทํากุศลกรรมนั้นใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน ฯลฯ. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ ออกจาก 
ฌาน ฯลฯ. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ัน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
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           อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลายท่ีเปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรมดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ที่เปนสนิทัสสนธรรม   และอนิทัสสนธรรม  ดวย  
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                        ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๐๕] ๑.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,   โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค,    เนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 218 

                     ๕.   สมนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
           [๒๐๖] ๑.  อนิทสัสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย  
           ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 
                                            ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๒๐๗] ๑.  สนิทสัสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลปรารถนาซึง่ความถึงพรอมแหงวรรณะ   ยอมใหทาน  ฯลฯ  ศีล 
ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม. 
           ความถึงพรอมแหงวรรณะ      เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกความ 
ปรารถนา    แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย    แกมรรค    แกผลสมาบัติ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ     และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน กอ 
มานะ  ถือทิฏฐิ.  
           บุคคลเขาไปอาศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                    ๑๐.   ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๐๘] ๑.  สนิทสัสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           คือ  พิจารณาเห็นรูปที่เปนสนิทัสสนธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           พิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ.  
           สัททายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะเปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๓.  สนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรมเปนปจจัย 
แกอนิทัสสนธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ไดแกรูปายตนะ    และหทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อนิทัสสนธรรม   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           รูปายตนะ   และจักขายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                    ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๒๐๙] ๑.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   ทีเ่กิดภายหลัง    เปนปจจัย 
แกกายน้ีที่เปนอนิทัสสนธรรม   ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                     ๒.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม    ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
กายน้ีที่เปนสนิทัสสนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม และ 
อนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอนิทัสสนธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เปนสนิทัสสนธรรม   และอนิทัสสนธรรม  ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                         ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๑๐] ๑.  อนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลาย   ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ 
 
                                           ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๒๑๑] ๑.  อนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต-   
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน    นานาขณิกะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนอนิทัสสนธรรม       เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปน 
อนิทัสสนธรรม   ที่เปนวิบาก   และกฏัตตารูปทั้งหลาย   ที่เปนอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ  นานาขณิกะ   พึงใหพิสดาร. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ พึงใหพิสดาร. 
                     ๑๔.  วิปากปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สมัปยตุตปจจัย 
           [๒๑๒] ๑.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปากปจจัย 
           มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย     ดวยอํานาจของอาหารปจจัย    มี ๓ วาระ 
พึงกระทํากวฬีการาหาร   ในแมทั้ง ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย    ม ี๓ วาระ 
พึงกระทํารูปชีวิตินทรีย  ในแมทั้ง  ๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 223 

           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ.  
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
 
                                 ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๒๑๓] ๑.  อนิทสัสนธรรม    เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจยั 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน     สหชาตะ  ปุเรชาตะ และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ที่เปนอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย, 
หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรมที่เกิดภายหลัง       เปนปจจัยแก  
กายน้ีที่เปนอนิทัสสนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เปนสนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรม    ที่เกิดกอน    ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย.  
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                                   ๒๑.  อัตถิปจจัย  
           [๒๑๔] ๑.  สนิทสัสนธรรม     เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็นรูปที่เปนสนิทัสสนธรรม   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๒.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑    ที่เปนอนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแก  ขันธ ๓    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ทีเ่ปนอนิทัสสนธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           สัททายตนะ  เปนปจจัยแกโสตวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.  
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           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัย  
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม     ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรมที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกาย 
นี้ที่เปนอนิทัสสนธรรม   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอนิทัสสนธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแก   กฏัตตารูปทั้งหลาย   ที่เปนอนิทัสสน- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม    เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   ปจฉาชาตะ อาหาระ   และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  กฏตัตารูป  ที่เปน 
อุปาทารูปทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกกฏัตตารูป- 
ที่เปนอุปาทารูป ซึ่งเปนสนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสนธรรมที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสนิทัสสนธรรม    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนสนิทัสสนธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ที่เปนสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๔.  อนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑   ที่เปนอนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแก  ขันธ ๓   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ทีเ่ปนสนิทัสสนธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  กฏตัตารูป ที่เปน 
อุปาทารูปทั้งหลาย    ที่เปนสนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย.  
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           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ  
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูป 
ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย   ที่เปนสนิทัสสนธรรม    และอนิทัสสนธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๕.  สนิทัสสนธรรม  และอนิทัสสนธรรม  เปนปจจัย 
แกอนิทัสสนธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถปจจัย    
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           รูปายตนะ  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอนิทัสสน- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปายตนะ   และจักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
 
                              ๒๒.  นัตถิปจจัย  ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจยั   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 
                                      การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๒๑๕]   ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 229 

นิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ     นปุเรชาตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย ม ี๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย มี ๑ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๓ วาระ    ในอัตถิปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                           อนุโลมนัย  จบ  
 
                                              ปจจนียนัย 
                                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๒๑๖] ๑.  สนิทสัสนธรรม     เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                       ๒.  อนิทัสสนธรรม     เปนปจจัยแกอนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,     เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  
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เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหาร-  
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๓.  อนิทัสสนธรรม   เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๔.   อนิทัสสนธรรม  เปนปจจัยแกสนิทัสสนธรรม 
และอนิทัสสนธรรม   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
                     ๕.  สนิทัสสนธรรม  และอนิทัสสนธรรม  เปนปจจัย 
แกอนิทัสสนธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๑๗]   ในนเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  ม ี
๕ วาระ  ในนนิสสยปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ใน- 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  
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มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี ๔ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๕ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย   มี  ๔ วาระ.  
                                            ปจจนียนัย  จบ 
 
                                           อนุโลมปจจนียนัย  
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๑๘]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ ... 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย มี 
๓ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                         อนุโลมปจจนียะ  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๑๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   มี ๒ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ   ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๑ วาระ ในสหชาตปจจัย   ม ี๓ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย  มี ๓  
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วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย  มี ๓ วาระ ในกัมมปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ    ใน 
วิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ 
ในวิคตปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๕ วาระ. 
                                          ปจจนียานุโลม  จบ 
                                            สนิทัสสนทุกะ จบ  
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                                    ๑๐.  สัปปฏิฆทกุะ  
                                         ปฏิจจวาระ  
                                          อนุโลมนัย   
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๒๐] ๑.  สัปปฏิฆธรรม   อาศัยสัปปฏิฆธรรม   เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัย 
มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏตัตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนสปัปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม. 
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ  อาศัย  โผฏฐัพพายตนะ. 
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ   อาโปธาตุ   อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม. 
อาโปธาตุ  อิตถินทรีย ฯลฯ กวฬีการาหาร  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม และอัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   มหาภูตรูป ๒ และอาโปธาตุ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆ- 
ธรรม ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ.  
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป  ที่เปนสปัปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรม  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม. 
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ   อาโปธาตุ   อิตถินทรีย   กวฬีการาหาร 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ. 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   อาศัยขันธ 
๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ท่ีเปนอุปาทารูป   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ. 
           อิตถนิทรีย  กวฬกีาราหาร   อาศัยอาโปธาตุ. 
                     ๕.  สัปปฏฆิธรรม อาศัยอัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสปัปฏิฆธรรม   อาศัยขันธทั้งหลาย   ที ่
เปนอัปปฏิฆธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           มหาภูตรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏฆิธรรม   อาศัยอาโปธาตุ.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนสปัปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ.  
           จักขายตนะ  ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ   อาศัยอาโปธาตุ. 
                     ๖.  สัปปฏิฆธรรม และอปัปฏิฆธรรม  อาศัยอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสปัปฏิฆธรรม  และอัปปฏฆิ- 
ธรรม  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ  ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาโปธาตุ. 
           จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  อิตถินทรีย  กวฬีการาหาร  อาศัย 
อาโปธาตุ. 
                     ๗.  สัปปฏฆิธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆ- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสปัปฏิฆธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปฏิฆธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
และอาโปธาตุ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   และอาโปธาตุ.  
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           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ   อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ.  
                     ๘.  อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   และมหาภูตรูปท้ังหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ. 
           อิตถนิทรีย  กวฬกีาราหาร  อาศัยโผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ.  
                     ๙.  สัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆ- 
ธรรมและอปัปฏิฆธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนสปัปฏิฆธรรม  และอัปปฏฆิธรรม  อาศัย 
ขันธทั้งหลาย   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  กฏัตตารูป  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยขันธทั้งหลาย   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป    ที่เปนสัปปฏิฆธรรม 
และอัปปฏิฆธรรม   อาศัยโผฏฐัพพายตนะ    และอาโปธาตุ.  
           จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ     อิตถินทรีย     กวฬีการาหาร     อาศัย 
โผฏฐัพพายตนะ   และอาโปธาตุ.  
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                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๒๑] ๑.  อัปปฏฆิธรรม     อาศัยอัปปฏิฆธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๒๒] ๑.  สัปปฏิฆธรรม    อาศัยสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะอธิปติปจจัย   พึงเวนปฏิสนธิ  และกฏัตตารูป.   
                      ๔.  อนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๖.  สหชาตปจจัย 
                    ฯลฯ  เพราะอนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะสหชาตปจจัย  พึงกระทํามหาภูตรูปท้ังหมด. 
 
                                   ๗.     อัญญมัญญปจจัย 
           [๒๒๓] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึน้  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย 
           คือ มหาภูตรูป ๒ อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัย 
มหาภูตรูป ๒.  
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                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น  เพราะ 
อัญญมัญญปจจัย  
           คือ  อาโปธาตุ  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม. 
                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม และอัปปฏิฆธรรม อาศัยสัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอัญญมัญญปจจัย             
           คือ  มหาภูตรูป ๒  และอาโปธาตุ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ที่เปนสัปปฏิฆ- 
ธรรม ฯลฯ  มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม    อาศัยอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะอัญญมัญญปจจัย   
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                     ๕.  สัปปฏฆิธรรม    อาศัยอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   อาศัยอาโปธาตุ. 
           พึงกระทําอัชฌัตติกพาหิรมหาภูตรูปเหลาน้ี. 
                     ๖.   สัปปฏฆิธรรม อาศัยสัปปฏิฆธรรม และอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอัญญมัญญปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๒   อาศัยมหาภูตรูป  ๑   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   และ 
อาโปธาตุ ฯลฯ.  
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                       ๘.  นิสสยปจจัย  ฯลฯ   ๒๓.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนิสสยปจจัย  ฯลฯ   เพราะอวิคตปจจัย  
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี ๑  วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๑ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในกัมมปจจัย   มี  ๙ วาระ   ใน 
วิปากปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในอินทรยิปจจัย  มี ๙ 
วาระ   ในฌานปจจัย  มี ๙ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในวิคตปจจัย   มี  ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                                            อนุโลมนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียนัย  
                                             ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๒๕] ๑.  สัปปฏิฆธรรม    อาศัยสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)  
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                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม     อาศัยอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป   ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ. 
           อิตถนิทรีย  กวฬกีาราหาร  อาศัยอาโปธาตุ. 
           พาหิรรูป...  อาหารสมุฏฐานรูป...  อุตุสมุฏฐานรูป ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  กฏตัตารูป ที่เปนอุปาทารูป ที่เปนอัปปฏิฆ- 
ธรรม   อาศัยอาโปธาตุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
           อัปปฏิฆมูลกนัย   พึงกระทําเปน ๒ วาระ    แมนอกนี้,    แมในปจจัย 
สงเคราะห  ก็พึงกระทําเปน ๓ วาระ   อัชฌัตติกมหาภูตรูปและพาหิรมหาภูตรูป 
ทั้งหมด   ผูมปีญญารูแลว   พึงกระทํา. 
 
                     ๒.  นอารัมมณปจจัย   ฯลฯ   ๒๐.  โนวิคตปจจัย  
           [๒๒๖] ๑.  สัปปฏิฆธรรม    อาศัยสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย ฯลฯ.  
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           ฯลฯ   เพราะโนวิคตปจจัย  
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๒๗]   ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๙  วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นฌานปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนมัคคปจจัย  มี  ๙  วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๒๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี  ๙ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาร ะ   ในนอัญญมญัญปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน-   
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ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                     อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
  
                                        ปจจนียานุโลมนยั   
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๒๙]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๑ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย   มี ๑ วาระ ในอาเสวนปจจัยมี ๑ 
วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                        ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
                      แมสหชาตวาระ   ก็เหมอืนกับ    ปฏจิจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ  
                                         อนุโลมนัย   
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๓๐] ๑.  สัปปฏิฆธรรม     อาศัยสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                      ๔.  อัปปฏฆิธรรม    อาศัยอัปปฏิฆธรรม    เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป ที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูป   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
อาศัยอาโปธาตุ. 
           อิตถนิทรีย    กวฬีการาหาร    อาศัยอาโปธาตุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
อัปปฏิฆธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ๕ วาระ ที่เหลือ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๒๓๑] ๑.  อัปปฏฆิธรรม     อาศัยสัปปฏิฆธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ   จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ    อาศัย 
กายายตนะ.  
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม     อาศัยอัปปฏิฆธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๓.  อัปปฏิฆธรรม  อาศัยสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ และจักขายตนะ 
ฯลฯ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ   และกายายตนะ. 
 
                          ๓. อธิปติปจจัย  ฯลฯ  ๒๓. อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะอธิปติปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย  
 
                                  การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๓๒]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓  
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วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๙  วาระ  
           แมการนับปจจนียะ   ก็พึงกระทําอยางนี้. 
           แมนิสสยวาระก็เหมือนกับปจจยวาระ. 
           แมในสังสัฏฐวาระทั้งหมด   แตละปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ฯลฯ  เพราะอวิคตปจจัย   ก็มี ๑ วาระ   เทาน้ัน. 
           แมวาระทั้งสอง   (สหชาตวาระ   และ   สัมปยุตตวาระ)   ก็พึงกระทํา. 
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                                        ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๒๓๓] ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม   เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   และ 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   และอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๓๔] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย โดยความเปน 
ของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แก 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                       ๒.  อัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ    บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ แลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว    พิจารณามรรค,    พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,  แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว,   กิเลสที่ขมแลว,   รูซึ่งกิเลส 
ทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน.  
           บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย 
อาโปธาตุ ฯลฯ  กวฬีการาหาร  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  โทมนัสยอม 
เกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,    อากิญจัญญา- 
ยตนะเปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ แกเจโต-  
ปริยญาณ,   แกปุพเพนิเวสานุสสติญาณ,  แกยถากมัมูปคญาณ,   แกอนาคตังส- 
ญาณ,   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
 
                                            ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๒๓๕] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคล    ยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  
โผฏฐัพพะท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทาํจักษุเปนตนนั้น 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๒.  อัปปฏฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           ทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว กระทํากุศลกรรมนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ กุศลกรรมท้ังหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาล 
กอน ฯลฯ   ออกจากฌานแลว     กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว    กระทํามรรคใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,    แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําหทยวัตถุ ฯลฯ 
อิตถินทรีย    ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย   อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬีการาหารใหเปน 
อารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําหทยวัตถุเปนตนนั้นใหอารมณอยางหนัก 
แนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๓.  อัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           คือ   อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
 
                                          ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๓๖] ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ เปนปจจัย 
แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                           ๕.  สมนันตรปจจัย 
           [๒๓๗]  ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย  
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                     ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย     
           [๒๓๘] ๑. สัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 
                                       ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๒๓๙]  ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   และ   ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           อุตุ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ ถือทิฏฐิ.  
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           บุคคลเขาไปอาศัย   ศีล ฯลฯ  สุขทางกาย ฯลฯ ทุกขทางกาย ฯลฯ โภชนะ 
แลว   ใหทาน ฯลฯ ทําลายสงฆ.  
           ศรัทธา ฯลฯ โภชนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกผลสมาบัติ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                         ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๔๐] ๑.  สัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน    อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ    เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  อัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแก  อัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ ฯลฯ   อิตถินทรีย   ปุริสินทรีย   ชีวิตินทรีย 
อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬีการาหาร  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ที่เปน   วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแก 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะและหทยวัตถุ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  และหทยวัตถุ    เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                       ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๒๔๑] ๑.  อัปปฏฆิธรรม เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม ที่เกิดกอน ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย.  
           พึงกระทํามูลแหงวาระทั้งสอง. 
 
                                       ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๔๒] ๑.  อัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  ฯลฯ   โวทาน 
เปนปจจัยแกมรรค  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
 
                                            ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๒๔๓] ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหขชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  อัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม       เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ที่เปน 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ  
 
                                      ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๒๔๔] ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย 
           คือ  อัปปฏิฆธรรมท่ีเปนวิบาก ฯลฯ  มี ๓ วาระ.  
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                                       ๑๕.  อาหารปจจัย  
           [๒๔๕] ๑.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ กวฬีการาหาร เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           วาระ ๒ ที่เหลือนอกน้ันพึงกระทํา. ปฏิสนธิ  กวฬีการาหาร พึงกระทํา 
แมในวาระท้ัง ๒ เบื้องปลาย. 
 
                                         ๑๖.  อินทริยปจจัย 
           [๒๔๖] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ  จักขุนทรีย   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายินทรีย   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                       ๒.  อัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           พึงกระทําชีวิตินทรีย   แมใน   ๓  วาระเบื้องปลาย   (วาระที่ ๒ - ๔) 
                       ๕.  สัปปฏฆิธรรม และอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย  
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           คือ  จักขุนทรียและจักขุวิญญาณ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่สหรคต 
ดวยจักขุวิญญาณ    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ฯลฯ    กายนิทรีย  และกาย- 
วิญญาณ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยกายวิญญาณ ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.   
 
                      ๑๗. ฌานปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๒๔๗]   ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๓ วาระ. 
                          ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของมคัคปจจัย มี ๓วาระ. 
                          ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย 
มี ๑ วาระ. 
 
                                         ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
           [๒๔๘] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                        ๒.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มี ๓ อยาง   คือที่เปน    สหชาตะ  ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม    ที่เกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย,     หทยวัตถุเปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ ที่เกิดกอน เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย ที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม    ที่เกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอนดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
 
                                       ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๒๔.] ๑.  สัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  วาระแรกเหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                     ๒.  สัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           มหาภูตรูปทั้งหลาย    ที่เปนสปัปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอาโปธาตุ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           มหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย. 
           โผฏฐัพพายตนะ     เปนปจจัยแกอิตถินทรีย  ฯลฯ   แกกวฬีการาหาร 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐานรูป...   อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ   สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ โผฏฐัพพะท้ังหลาย  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๑  ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกมหาภูตรูป ๒ 
และอาโปธาตุ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  เหมือนกับปฏิจจวาระ  ตลอดถึง 
อสัญญสัตว. 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และอินทริยะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดพรอมกัน  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นหทยวัตถุ ที่เกิดกอน ฯลฯ อิตถินทรยี ปุริสินทรยี 
ชีวิตินทรีย   อาโปธาตุ ฯลฯ   กวฬีการาหาร   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           กวฬกีาราหาร    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนอัปปฏิฆธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๕.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม     ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ     อาโปธาตุ    เปนปจจัยแกมหาภูตรูปทั้งหลายท่ีเปน 
สัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           อาโปธาตุ   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป   กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป 
ทั้งหลาย   ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           อาโปธาตุ   เปนปจจัยแกจักขายตนะ ฯลฯ   แกโผฏฐัพพายตนะ   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พาหิรรูป...   อาหารสมุฏฐานรูป...   อุตุสมฏุฐานรูป ฯลฯ    สวน 
อสัญญสัตวทั้งหลาย ฯลฯ.  
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรมท่ีเกิดภายหลัง     เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร    เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนสัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายที่เปนสัปปฏฆิธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๖.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   และ 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม   และอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ   เหมือนกับปฏิจจวาระตลอดถึง 
อสัญญสัตว. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เปนสัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏฆิ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           รูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายท่ีเปนสัปปฏิฆธรรม  
และอัปปฏิฆธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
                     ๗.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
สัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย      เหมือนกับปฏิจจวาระ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                     ๘.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของอตัถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลายท่ีเปนอัปปฏิฆธรรม ฯลฯ 
เหมือนกับปฏิจจวาระ   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ ที่เกิดพรอมกัน  และจักขายตนะ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  ขันธ ๑  ทีส่หรคตดวยกายวิญญาณ 
และกายายตนะ     เปนปจจัยแกขันธ  ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๙.  สัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแก 
สัปปฏิฆธรรม      และอัปปฏิฆธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๐]   ในเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๒ วาระ  
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๑ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            อนุโลมนัย  จบ  
 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๒๕๑] ๑.  สัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย 
                       ๒.  สัปปฏฆิธรรม  เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๓.  สัปปฏฆิธรรม   เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ  
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
                     ๔.  อัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกอัปปฏิฆธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๕.  อัปปฏิฆธรรม  เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  
เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาหาร 
ปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๖.  อัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแกสัปปฏิฆธรรม  และ 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย.  
                     ๗.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแก 
สัปปฏิฆธรรม  ดวยอานาจของสหชาตปจจัย. 
                     ๘.  สัปปฏฆิธรรม  และอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแก 
อัปปฏิฆธรรม  ดวยอานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
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                     ๙.  สัปปฏิฆธรรม   และอัปปฏิฆธรรม   เปนปจจัยแก  
สัปปฏิฆธรรม  และอัปปฏิฆธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๕๒]  ในนเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนสมนันตรปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนสหชาตปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนนิสสยปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในนสัมปยุตตปจจัย    มี  ๙ 
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย  จบ 
 
                                           อนุโลมปจจนียนัย 
                           การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๕๓]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ ... 
ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ 
วาระ  ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
                                           อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                          ปจจนียานุโลม  
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๕๔]   เพราะนเหตุปจจัย     ในอารัมมณปจจัย     มี ๒ วาระ . . . 
ในอธิปติปจจัย ๔ วาระ ฯลฯ 
           พึงนับอนุโลมมาติกา ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลม     จบ 
                                          สัปปฏิฆทุกะ  จบ   
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                                         ๑๑.  รูปทุกะ  
                                           อนุโลมนัย   
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๕๕] ๑.  รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  อรูปธรรม  อาศัยรปูธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ-  
ปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  รูปธรรม และอรูปธรรม  อาศัยรปูธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
กฏัตตารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๔.  อรูปธรรม  อาศัยอรปูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนอรูปธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 270 

                     ๕.  รูปธรรม   อาศัยอรปูธรรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ- 
ปจจัย  
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  รูปธรรม  และอรูปธรรม  อาศัยอรปูธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๗.  อรูปธรรม  อาศัยรูปธรรม  และอรูปธรรม  เกดิ 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม  และมหา- 
ภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๘.  อรูปธรรม  อาศัยรูปธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุ- 
ปจจัย 
           คือ  ในปฏิสนธิขณะ    ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรปูธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                     ๙.  รูปธรรม   และอรูปธรรม   อาศัยรูปธรรม    และ 
อรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 271 

           คือ   ในปฏิสนธิขณะ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ.  
           กฏัตตารูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม     และมหาภูตรูปท้ัง 
หลาย. 
 
                                   การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๕๖]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย    มี ๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอาหารปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๙ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสัมปยตุตปจจัย   ม ี๓ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                              อนุโลมนัย  จบ  
 
                                                 ปจจนียนัย 
                                              ๑. นเหตุปจจัย 
           [๒๕๗]  รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
มี ๓ วาระ   (วาระที่ ๑-๓)  
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                     ๔.   อรูปธรรม อาศัยอรปูธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ 
ปจจัย            
           คือ   ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรูปธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           เพราะนเหตุปจจัย   พึงกําหนด   วาระทั้ง ๙ วาเปนอเหตุกะ. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๕๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย    ม ี๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนกมัมปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  จบ  
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                                        อนุโลมปจจนียนัย  
                          การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๕๙]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ . . .  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๑ วาระ   ในโนนัตถ ิ
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.                                     
                                        อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียานุโลมนัย  
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม          
           [๒๖๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ...ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ   ในสหชาตปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  มี  ๖  วาระ  ในนิสสยปจจัย  มี  ๙  วาระ  ใน 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาเสวนปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในอาหารปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคค-   
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
           แมสหชาตวาระ   ก็เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                        ปจจยวาระ         
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๒๖๑] ๑.  รูปธรรม อาศัยรูปธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป  ๑ ฯลฯ เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                       ๒.  อรูปธรรม   อาศัยรูปธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย         
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๓.  รูปธรรม  และอรูปธรรม  อาศัยรูปธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           วาระที่เหลือนอกน้ัน   พึงจําแนกเปน ปวัตติ ปฏิสนธิ อยางนี้. 
 
                                        ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๒๖๒] ๑.  อรูปธรรม    อาศัยรูปธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย  
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           คือ   จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายา-   
ยตนะ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  อรูปธรรม    อาศัยอรูปธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปธรรม  ฯลฯ  ขันธ  ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๓.  อรูปธรรม อาศัยรูปธรรม และอรูปธรรม เกดิขึ้น 
เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ ฯลฯ 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอรปูธรรม และหทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖๓]  ในเหตุปจจัย   มี  ๙  วาระ   ในอารมัมณปจจัย   มี  ๓ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในสหชาตปจจั มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี ๓ 
วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๓ วาระ   ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในมัคค- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  
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ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                       อนุโลมนัย  จบ  
 
                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๒๖๔] ๑.  รูปธรรม   อาศัยรปูธรรม   เกิดขึ้น   เพราะนเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           สวนอสัญญสัตวทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                       ๒.  อรูปธรรม  อาศัยรปูธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุ 
ปจจัย 
           คือ    จักขุวิญญาณ    อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ    กายวิญญาณ    อาศัย 
กายายตนะ.   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   อาศัยหทยวัตถุ. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  รูปธรรม  และอรูปธรรม อาศัยรูปธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  พึงกระทําปวัตติ  ปฏิสนธิ. 
                       ๔.  อรูปธรรม  อาศัยอรปูธรรม เกิดขึ้น เพราะนเหตุ 
ปจจัย 
           คือ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอรูปธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๕.  รูปธรรม  อาศัยอรูปธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  รูปธรรม  และอรูปธรรม อาศัยอรปูธรรม เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัขันธ ๑   ที่เปนอรูปธรรม 
ขันธ ๒ ฯลฯ  ในปฏิสนธขิณะ ฯลฯ 
                     ๗.  รูปธรรม  อาศัยรูปธรรม  และอรปูธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม    ซึ่งเปน 
อเหตุกะ   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๘.  รูปธรรม  อาศัยรูปธรรม  และอรปูธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณและจักขายตนะ 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ. 
           ขันธ ๓ อาศัยขันธ๑ ที่เปนอรูปธรรม และหทยวัตถุฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ. 
                     ๙.  รูปธรรม   และอรูปธรรม   อาศัยรูปธรรม   และ 
อรูปธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอรูปธรรม  ที่เปนอเหตุกะ  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๖๕]  ในนเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี  ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ   ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ  ในน 
ฌานปจจัย  มี ๔  วาระ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย   ม ี
๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย    ม ี๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย   จบ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย  
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๖๖]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย    ม ี๓ วาระ... 
ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย    ม ี๑ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย    มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงกระทําใหหมด ฯลฯ. 
                                    อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๖๗]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี๓ วาระ... ใน 
ฌานปจจัย มี ๙ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           พึงกระทําใหหมด ฯลฯ. 
                                     ปจจนียานุโลมนัย     จบ 
           แมนิสสยวาระ  กเ็หมือนกับปจจยวาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 281 

                                      สงัสัฏฐวาระ   
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๖๘] ๑.  อรูปธรรม  เจือกบัอรูปธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ เจือกับขันธ ๑  ที่เปนอรูปธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๖๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           ปจจนียนัยก็ดี  การนับทั้ง ๓ นัยก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี    ทั้งหมดพึง 
กระทําอยางที่กลาวมาแลว   ม ี๑ วาระเทาน้ัน.  
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                                          ปญหาวาระ  
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๒๗๐] ๑.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกอรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๒.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๓.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๒๗๑] ๑.  รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
           คือ  บคุคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ อิตถินทรยี ปุริสินทรีย 
ชีวิตินทรีย    อาโปธาตุ ฯลฯ กวฬีการาหาร    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ  เปนปจจัยแกกายวิญญาณ ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนรูปธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ    แกปุพเพ- 
นิวาสานุสสติญาณ  แกอนาคตตังสญาณ แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย. 
                       ๒.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ    บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น. 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงกุศลกรรมทั้งหลาย    ทีเ่คยสั่งสมไวแลวในกาลกอน, 
           ออกจากฌาน ฯลฯ. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว  ฯลฯ พิจารณาผล. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ฯลฯ  กิเลสทีข่มแลว  ฯลฯ  
กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน  ฯลฯ ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม 
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีเปนอรูปธรรม      ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,   อากิญจัญญาย- 
ตนะเปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แกเจโตปรยิ- 
ญาณ,   แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกยถากัมมูปคญาณ,   แกอนาคตตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.   
 
                                           ๓.  อธิปปจจัย 
           [๒๗๒]  ๑.  รูปธรรม    เปนปจจัยแกอรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ กวฬีกา- 
ราหารใหเปนอารมณอยางหนักแนน ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน.  
                         ๒.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรปูธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทานแลว  ฯลฯ  
           นิพพาน   เปนปจจัยแกมรรค,   แกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลกระทําขันธทั้งหลาย     ที่เปนอรูปธรรมใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   ยอมยินด ีฯลฯ   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                     ๓.  อรูปธรรม    เปนปจจัยแกรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๔.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๒๗๓] ๑.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   ที่เกิดหลัง  ๆ    และแกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
 
                      ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ. 
           ในทีน่ี้ปจจัยสงเคราะหไมมี. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๗ วาระ. 
           ในทีน่ี้ปจจัยสงเคราะหไมมี. 
 
                                     ๙.   อุปนิสสยปจจัย 
           [๒๗๔]  ๑.  รูปธรรม    เปนปจจัยแกอรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           บุคคลเขาไปอาศัยอุตุ ฯลฯ  โภชนะ ฯลฯ  เสนาสนะ  แลวใหทาน  ฯลฯ  
ทําลายสงฆ. 
           อุตุ   โภชนะ    เสนาสนะ    เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ  แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                           ๒.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรปูธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ   ศลี ฯลฯ 
           บุคคลเขาไปอาศัยทุกขทางกายแลว   ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   ทุกขทางกาย  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ  แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๒๗๕] ๑.  รูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           ฯลฯ จักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ  ฯลฯ    กวฬีการาหาร    โดยความเปน 
ของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเห็นรูป  ดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียง  ดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                               ๑๑.  ปจฉาชตปจจัย 
           [๒๗๖] ๑.  อรูปธรรม    เปนปจจัยแกรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                  ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๒๗๗]  ๑.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรปูธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  ที่เกิดกอน ๆ ฯลฯ 
 
                                      ๑๓.  กมัมปจจัย 
           [๒๗๘] ๑.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนอรูปธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ดวย  
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                     ๒.  อรูปธรรม     เปนปจจัยแกรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนอรูปธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           ที่เปน   นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอรูปธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                    ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๒๗๙] ๑.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปากปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 
                                    ๑๕.  อาหารปจจัย 
           [๒๘๐] ๑.  รูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย 
           คือ   กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                       ๒.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกอรูปธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย  ม ี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
 
                                     ๑๖.  อินทริยปจจัย 
           [๒๘๑] ๑.  รูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม   ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย  
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           คือ  รปูชีวิตินทรีย  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย.  
                            ๒.  รูปธรรม    เปนปจจัยแกอรปูธรรม      ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย 
           คือ   จักขุนทรีย    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายินทรีย   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                           ๓.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรปูธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอินทริยปจจัย   ม ี๓ วาระ  (คือวาระที่ ๓-๕) 
                           ๖.  รูปธรรม  และอรปูธรรม  เปนปจจัยแกอรปูธรรม 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ   จักขุนทรีย   และจักขุวิญญาณ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่ 
สหรคตดวยจักขุวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ฯลฯ   กายินทรีย ฯลฯ 
 
                                            ๑๗.  ฌานปจจัย 
           [๒๘๒] ๑.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 
                                            ๑๘.  มัคคปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  ม ี๓ วาระ.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 292 

                                  ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย  
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 
                                   ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๒๘๓] ๑.  รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                       ๒.  อรูปธรรม เปนปจจัยแกรูปธรรม ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลายที่เปนอรูปธรรม     เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                          ๒๐.  อัตถิปจจัย 
           [๒๘๔] ๑.  รูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  อาหาระ   และ   อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถ-ิ 
ปจจัย. 
                       ๒.  รูปธรรม เปนปจจยัแกอรูปธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก  
           พิจารณาจักษุ ฯลฯ   กวฬีการาหาร    โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  ดวยทิพโสตธาตุ ฯลฯ 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
                     ๓.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ๑ ที่เปนอรูปธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๔.  อรูปธรรม เปนปจจยัแกรูปธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี   ที ่
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๕.  อรูปธรรม   เปนปจจัยแกรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑   ที่เปนอรูปธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๖.  รูปธรรม   และอรูปธรรม   เปนปจจัยแกรูปธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  และ อินทริยะ 
           ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย  เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม  และกวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอรูปธรรม    และรูปชีวิตินทรีย     เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                     ๗.  รูปธรรม  และอรูปธรรม  เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
            ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
            ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยจักขุวิญญาณ   และจักขายตนะ   เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
            ขันธ ๑  ที่เปนอรปูธรรม   ที่สหรคตดวยกายวิญญาณ   และหทยวัตถ ุ
เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
            ในปฏิสนธิขณะ ขันธ ๑  ที่เปนอรูปธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัย 
แกขันธ ๓ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                      ๒๒.  นตัถิปจจัย   ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
            ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย,   ฯลฯ    เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย,   ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อวิคตปจจัย 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
            [๒๘๕]   ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  ในอารัมมณปจจัย   ม ี๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๑ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๗ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน  
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นิสสยปจจัย   ม ี๗  วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๑ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๖ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๑ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี  ๑ วาระ   ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                         อนุโลมนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๘๖] ๑.  รูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๒.  รูปธรรม  เปนปจจัยแกอรูปธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย.  
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                     ๓.  อรูปธรรม    เปนปจจัยแกอรูปธรรม   ดวยอํานาจ  
ของอารัมมณปจจัย  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั. 
                     ๕.  อรูปธรรม  เปนปจจัยแกรูปธรรม  และอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๖.  รูปธรรม   และอรูปธรรม   เปนปจจัยแกรูปธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,     เปนปจจัย    ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย. 
                     ๗.  รูปธรรม  และอรูปธรรม เปนปจจัยแกอรูปธรรม 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๘๗]  ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย   ม ี๗ 
วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี ๙ วาระ   ในนอนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในน  
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สมนันตรปจจัย   ม ี๗ วาระ  ในนสหชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนอัญญมัญญ-  
ปจจัย    ม ี๖ วาระ  ในนนสิสยปจจัย   มี ๖ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย    ม ี๗ 
วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  ม ี๗ วาระ ฯลฯ ในนมคัคปจจัย  มี ๗ วาระ  ในน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนอัตถิปจจัย มี 
๔ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย   มี ๗ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโน- 
อวิคตปจจัย   มี ๔ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                            ปจจนียนัย   จบ 
 
                                           อนุโลมปจจนียนัย   
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๘๘]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ในน 
อธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ  โนนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย   ม ี๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
                                               อนุโลมนัย  จบ  
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                                        ปจจนียานุโลมนัย    
                          การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๘๙]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย    ม ี๒ วาระ... ใน- 
อธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ ฯลฯ. 
           พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                              รูปทกุะ  จบ  
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                                        ๑๒.  โลกิยทุกะ  
                                            ปฏิจจวาระ    
                                             อนุโลมนัย 
                                         ๑.   เหตุปจจัย 
           [๒๙๐] ๑.  โลกิยธรรม   อาศัยโลกิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ๑ท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  อาศัยโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๓.   โลกิยธรรม  อาศัยโลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม.  
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                     ๔.  โลกิยธรรม  และโลกตุตรธรรม   อาศัยโลกุตตร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกุตรธรรม 
ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                     ๕.  โลกิยธรรม  อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๕ วาระ    ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๕ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
ฌานปจจัย  มี ๕ วาระ   ในมัคคปจจัย  ม ี๕ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๕ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย   ม ี๒ วาระ   ในอวิคตปจจัย   ม ี๕ วาระ. 
                                           อนุโลมนัย   จบ  
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                                           ปจจนียนัย 
                                       ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๒๙๒] ๑.  โลกิยธรรม    อาศัยโลกิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัย  
           คือ    ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           อเหตุกปฏิสนธิ   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ     อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๙๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี 
๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย    มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ. 
           ในอาเสวนมูลกนัย   ในโลกุตตระ   ในสุทธกอรูปภูมิ   พึงกําหนด  
คําวา   วิบาก    สวนท่ีเหลอืนอกน้ัน    พึงกระทําตามปรกติ. 
           ในนกัมมปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอาหาร- 
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย    มี ๑ วาระ  
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ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตต-  
ปจจัย  มี  ๒  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓  วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๒๙๔]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ในน- 
อธิปติปจจัย มี ๒ วาระ ในนอนันตรปจจัย  เปนตน  เหมือนกบัปจจนียะ  ในน 
วิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                               ปจจนียานุโลมนัย 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๒๙๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย   มี ๑ วาระ...  ใน- 
อนันตรปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                                           ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
           สหชาตะ   เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                         ปจจยวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั  
           [๒๙๖]  ๑.  โลกิยธรรม   อาศัยโลกิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  กฏัตตารูป  ที่เปนอุปาทารูปทั้งหลาย  อาศัยมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  อาศัยโลกิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  โลกิยธรรม  และโลกุตตรธรรม อาศัยโลกิยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๔.  โลกุตตรธรรม  อาศัยโลกุตตรธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ (วาระที่ ๔-๖) 
                       ๗.  โลกิยธรรม  อาศัยโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                      ๘.  โลกุตตรธรรม   อาศัยโลกิยธรรม   และโลกตุตร- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนโลกุตตรธรรม    และหทยวัตถุ 
ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
                     ๙.  โลกิยธรรม และโลกตุตรธรรม  อาศัยโลกิยธรรม 
และ  โลกุตตรธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑ ที่เปนโลกุตตรธรรม   และหทยวัตถุ ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 
                                 การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๒๙๗]   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๔  วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี  ๔ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมัปยุตตปจจัย  ม ี๔  วาระ  
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ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถปิจจัย มี ๔ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                        อนุโลมนัย  จบ 
 
                                           ปจจนียนัย  
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๒๙๘]  ๑. โลกิยธรรม   อาศัยโลกิยธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๑    ที่เปนโลกิยธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๒๙๙]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี  ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนสิสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ 
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ในโลกุตตระ  ในอรูปภูมิ  พึงกาํหนดวาวิบาก.  
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           ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหาร  
ปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                          ปจจนียนัย  จบ 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย   
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๓๐๐]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  เปนตน  เหมือนกับ  ในปจจ- 
นียะ   ในนวิปากปจจัย   มี   ๙ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียานุโลม 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๐๑]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ....   ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                      ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
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                                        สังสัฏฐวาระ  
                                         อนุโลมนัย   
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๐๒] ๑.  โลกิยธรรม  เจือกบัโลกิยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนโลกิยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                     ๒.  โลกุตตรธรรม    เจือกับโลกุตตรธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่เปนโลกุตตรธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           สังสัฏฐวาระพึงใหพิสดารอยางนี้   พรอมดวยการนับ   มี ๒ วาระ. 
           สัมปยุตตวาระ  เหมือนกับสังสัฏฐวาระ.  
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                                        ปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย  
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๓๐๓] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                          ๒.  โลกตุตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี  ๒-๔) 
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๓๐๔] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลใหทาน ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ  แลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย  ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌานแลว  ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู, พิจารณาโวทาน, พิจารณากิเลสที่ละ 
แลว,   พิจารณากิเลสที่ขมแลว,  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน.  
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           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถ ุ  ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิย-  
ธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่เปนโลกยิธรรม    ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,  อากิญจัญญาย- 
ตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,   แกเจโต- 
ปริยญาณ, แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมูปคญาณ,  แกอนาคตตังสญาณ, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ นิพพานเปนปจจัยแกมรรค  แกผล  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๓.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค   แลวพิจารณามรรค,  พิจารณา 
ผล,   พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกอาวัชชนะ    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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           พระอริยะท้ังหลายรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่เปนโลกตุตร- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกเจโตปริยญาณ    แก 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ   แกอนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย. 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๓๐๕] ๑.  โลกิยธรรม เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลที่เคยทําแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระเสกขบุคคลท้ังหลาย   กระทําโคตรภูใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ฯลฯ   กระทําโวทานใหเปนอารมณอยางหนักแนน  แลวพิจารณา. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม     ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนโลกิยธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๒. โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกมรรค,   แกผล   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน   สหชาตาธิปติ   ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๓.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว กระทาํมรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ยอมพิจารณา. 
           นิพพาน เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๔.   โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    และ 
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
 
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๓๐๖] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกยิธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนโลกิยธรรม  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู,  อนุโลมเปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
                       ๒.  โลกิยธรรม    เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม      ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค,   โวทาน   เปนปจจัยแกมรรค. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกผลสมาบัติ. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ของบุคคลผูออกจากนิโรธ   เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๓.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม ที่เกดิกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธ  
ทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   ที่เกิดหลัง  ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           มรรค    เปนปจจัยแกผล,     ผล    เปนปจจัยแกผล    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                     ๔.  โลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ผล   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 
                                    ๕.  สมนันตรปจจัย 
                     ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย 
 
                    ๖.  สหชาตปจจัย   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
           ปจจัยสงเคราะห  ไมมี. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๗ วาระ. 
 
                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๓๐๗]  ๑.  โลกิยธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาที่เปนโลกิยธรรม   แลวใหทาน ฯลฯ    ยงั 
วิปสสนาใหเกิดข้ึน    ยังอภิญญาใหเกิดข้ึน    ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน     กอมานะ 
ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีลท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ   แลวใหทาน 
ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธาท่ีเปนโลกิยธรรม ฯลฯ   เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธาที่เปน 
โลกิยธรรม ฯลฯ   แกทุกขทางกาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           กรรมที่เปนกุศลและอกุศล     เปนปจจัยแกวิบาก    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  โลกิยธรรม    เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อนันตรปูนิสสยะ   และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บริกรรมแหงปฐมมรรค    เปนปจจัยแกปฐมมรรค    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  ฯลฯ   บริกรรมแหงจตุตถมรรค เปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๓.  โลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ    และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ปฐมมรรคเปนปจจัยแกทุติยมรรค ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ 
ตติยมรรคเปนปจจัยแกจตุตถมรรค  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๔.  โลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           พระอริยะท้ังหลายเขาไปอาศัยมรรคแลว    ยังสมาบัติที่ยังไมเกิดใหเกิด 
ข้ึน  เขาสมาบัติที่เกิดข้ึนแลว   พิจารณาเห็นสังขาร   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           มรรคของพระอริยะเหลาน้ัน  ฯลฯ    เปนปจจัยแกความฉลาดในฐานะ 
และอฐานะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ผลสมาบัติ    เปนปจจัยแกสุขทางกาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                            ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๓๐๘] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก       
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ   เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๒.  โลกิยธรรม   เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                  ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๓๐๙] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม ที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
                     ๒.  โลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม    ทีเ่กิดภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๓๑๐]  ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาเสวนปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโวทาน  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 
                     ๒.  โลกิยธรรม    เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม    ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย 
           คือ   โคตรภู   เปนปจจัยแกมรรค,   โวทาน  เปนปจจัยแกมรรค   ดวย 
อํานาจของอาเสวนปจจัย.  
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                                       ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๓๑๑] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนโลกิยธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนโลกิยธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย    ดวย  
อํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.   โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของกัมมปจจัย  
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           คือ เจตนาที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๔.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    และ 
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนโลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                       ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๓๑๒] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของวิปากปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนโลกิยธรรม  ซึ่งเปนวิบาก  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปากปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
 
                                       ๑๕.  อาหารปจจัย   
           [๓๑๓] ๑.  โลกิยธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย  
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           คือ    อาหารท้ังหลายท่ีเปนโลกิยธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
           ในปฏิสนธิขณะ  กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของ 
อาหารปจจัย. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
 
                                        ๑๖.  อินทริยปจจัย         
           [๓๑๔] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอินทริยปจจัย 
           พึงกระทําปฏิสนธิขณะ   ฯลฯ  จักขุนทรียเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ 
กายินทรียเปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอินทริยปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
 
                                           ๑๗.  ฌานปจจัย      
           [๓๑๕] ๑.  โลกิยธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม   ดวยอํานาจ 
ของฌานปจจัย  ม ี๑ วาระ.  
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                       ๒.  โลกุตตรธรรม  ฯลฯ  ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี  ๒-๔) 
                                           ๑๘.  มัคคปจจัย 
                       ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของมัคคปจจัย  
           ในโลกิยธรรมเปนปจจัย  มี  ๑ วาระ. 
           ในโลกุตตรธรรมเปนปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๒-๔) 
 
                                   ๑๙.  สมัปยุตตปจจัย 
                       ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสัมปยุตตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัย  ฯลฯ  มี ๑ วาระ. 
 
                                    ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๓๑๖] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย 
           มี  ๓  อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ขันธทั้งหลายเปนปจจัยแกหทยวัตถุ  ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย.  
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            หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
            ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก  
            จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
            หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
            ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
            ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรมท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิด 
กอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๒.  โลกิยธรรม    เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
            มีอยางเดียว  คือที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
            หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
            ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
            ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 325 

           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรมท่ีเกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ีที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                             ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๓๑๗] ๑.  โลกิยธรรม   เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑   ที่เปนโลกิยธรรม   ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  ฯลฯ เหมือนกบัปุเรชาตปจจัย. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม    ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกิยธรรม     ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถ ิ
ปจจัย.  
                     ๒.  โลกิยธรรม    เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  ที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑   ที่เปนโลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                   ๔.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ    ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม    ที่เกิดพรอมกัน      เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 327 

                     ๕.  โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    และ  
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ   ขันธ ๑  ที่เปนโลกุตตรธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯ ฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                     ๖.  โลกิยธรรม    และโลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแก 
โลกิยธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,   ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ 
และรวมกับ    อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   ที่เกิดพรอมกัน    และมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม    ที่เกิดภายหลัง   และกวฬีการาหาร 
เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนโลกุตตรธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และรูปชีวิตินทรีย 
เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๗.  โลกิยธรรม    และโลกุตตรธรรม     เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน    สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก  
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           ขันธ ๑  ที่เปนโลกตุตรธรรม   ที่เกิดพรอมกัน   และหทยวัตถุ   เปน  
ปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                      ๒๒.  นัตถิปจจัย   ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย, 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย, 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๑๘]  ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ   ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๔ วาระ   ในอนันตรปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๗ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ ใน 
กัมมปจจัย  มี ๔  วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๔ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๗ วาระ. 
                                              อนุโลมนัย  จบ   
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                                        ปจจนียนัย  
                                การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๓๑๙] ๑.  โลกิยธรรม  เปนปจจัยแกโลกิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัยดวยอานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
                       ๒.   โลกิยธรรม    เปนปจจัย แกโลกุตตรธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๓.   โลกุตตรธรรม  เปนปจจัยแกโลกุตตรธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                       ๔.   โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย.  
                       ๕.   โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแกโลกิยธรรม    และ 
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
                       ๖.   โลกิยธรรม    และโลุกุตตรธรรม    เปนปจจัยแก 
โลกิยธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ   
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ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.   
                             ๗.   โลกิยธรรม    และ   โลกุตตรธรรม    เปนปจจัยแก 
โลกุตตรธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๒๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนสมนันตรปจจัย  มี ๗ 
วาระ ในนสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๕ วาระ  ในน- 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ ในนปเุรชาตปจจัย มี 
๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๗ วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ  ในโนอัตถ ิ
ปจจัยมี ๔  วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  ม ี๗ วาระ 
ในโนอวิคตปจจัย   มี  ๔ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                          การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๓๒๑]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ใน 
นสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนสิสย-  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 331 

ปจจัย  มี ๔ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๔ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๒ 
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคต 
ปจจัย   มี ๔ วาระ.  
                                    ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลม   
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๒๒]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๔ วาระ   พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
                                            โลกิยทุกะ   จบ  
 
                                    อรรถกถาโลกิยทุกะเปนตน 
           อีกอยางหนึ่ง  ทุกะเหลาน้ีคือ  โลกิยทุกะ  สาสวทุกะ  สัญโญชนียทกุะ 
คันถนียทุกะ นีวรณียทุกะ ปรามัฏฐทุกะ สังกิเลสิกทุกะ อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ 
สัญโญชนวปิปยุตตสัญโญชนียทุกะ  คันถวิปปยุตตคันถนียทุกะ  นีวรณวิปป- 
ยุตตนีวรณียทุกะ  ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ  กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ 
ปริยาปนนทุกะ  และสอุตตรทุกะ  เหมือนกัน    กิเลสทุกะเหมือนสัญโญชนทุกะ 
สังกิลิฏฐทุกะ กิเลสสัมปยุตตทุกะ  นีวรณสัมปยุตตทุกะ  ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ 
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และสรณทุกะ  เหมือนกัน    อน่ึง   กิเลสทุกะ   สังกิลิฏฐนีวรณทุกะ   นีวรณ-  
สัมปยุตตกิเลสทุกะ   และกิเลสสัมปยุตตทุกะ  เหมือนกัน     โดยนัยนี้   ผูศึกษา 
พึงทราบวา     วิสัชนาแหงทุกะท้ังปวงที่มีเนื้อความเหมือนกัน    ยอมเปนเชน 
เดียวกันนั่นเอง. 
           ก็ในปฏฐานท้ังหมด   ยอมไมไดเกนจิวิญเญยยทุกะ.    ในทุกะอันมีรูป 
อยางนี้   เหลาน้ีคือ   " อาสวา  เจว   อาสวสมฺปยุตฺตา  จ,  สฺโชนา 
เจว   สฺโชนสมฺปยุตฺตา   จ,    คนฺถา   เจว   คนฺถสมฺปยุตฺตา   จ, 
นิวรณา  เจว   นีวรณสมฺปยุตฺตา  จ,  กิเลสา  เจว  สงฺกิลิฏา  จ " 
ยอมไมไดวิปากปจจัย และนานากขณิกกัมมปจจัย.       ในนเหตุสเหตุกทุกะ 
นเหตุอเหตุกทุกะ  ไมมีเหตุปจจัย.   ในทุกะเหลานี้คือ  เหตุเหตุสัมปยุตทุกะ 
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ,    คันถคันถสัมปยุตตทุกะ    ยอมไมไดนเหตุปจจัย 
นฌานปจจัย    และ   นมคัคปจจัย.    สวนในทุกะเหลาน้ีคือ   สญัโญชน-  
สัญโญชนสมัปยุตตทุกะ,   นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ   กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ 
กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ   ยอมไดนเหตุปจจัย  ดวยอํานาจแหงโมหะ  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉาและอุทธัจจะ  ยอมไมไดนฌานปจจัย   และนมัคคปจจัย.  ผูศึกษา 
กําหนดวิสัชนาที่มีไดและมีไมไดในทุกะท้ังปวง    ดังอธิบายมาแลว    พึงทราบ 
การนับวาระดวยอํานาจแหงบาลีแล. 
                                        อรรถกถาทุกปฏฐาน   จบ  
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                                  ๑๓.  เกนจิวิญเญยยทุกะ  
                                            ปฏิจจวาระ 
                                             อนุโลมนัย 
           [๓๒๓]  ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม   อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                         ๒.  เกนจินวิญเญยยธรรม   อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ.  
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           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๓.  เกนจิวญิเญยยธรรม    และเกนจินวิญเญยยธรรม 
อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม,   เกนจินวิญเญยยธรรมและ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป   ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๔.  เกนจินวญิเญยยธรรม  อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑  ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลาย   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.  
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                     ๕.  เกนจิวญิเญยยธรรม   อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๖.  เกนจิวิญเญยยธรรม     และเกนจนิวิญเญยยธรรม 
อาศัยเกนจินวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม     เกนจินวิญเญยยธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศยัมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๗.  เกนจิวญิเญยยธรรม     อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม 
และเกนจินวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัย 
ขันธ ๑  ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และเกนจินวิญเญยยธรรม  ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๘.  เกนจินวญิเญยยธรรม    อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม 
และเกนจินวิญเญยยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม และเกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๙.  เกนจิวิญเญยยธรรม     และเกนจนิวิญเญยยธรรม 
อาศัยเกนจิวิญเญยยธรรม  และเกนจนิวิญเญยยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓   ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   เกนจินวิญเญยยธรรมและ 
จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม   และเกนจินวิญ- 
เญยยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,    ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
 
                                  การนับจานวนวาระในอนุโลม  
           [๓๒๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                              อนุโลมนัย  จบ  
 
                                                 ปจจนียนัย  
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๒๕]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ ในโนวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ  การนับพึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้. 
           สหชาตวาระก็ดี    ปจจัยวาระก็ดี    นิสสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี 
สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงใหพิสดารอยางนี้. 
           ปจจยวาระ  พึงแสดง หทยวัตถุ  และอายตนะหา  พึงกระทําตามท่ีได. 
                                               ปจจนียนัย  จบ 
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                                             ปญหาวาระ  
                                              อนุโลมนัย 
                                            ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๒๖] ๑.  เกนจิวิญเญยยธรรม   เปนปจจัยแกเกนจิวิญเญยย- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ. 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๒๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                            อนุโลมนัย  จบ  
 
                                               ปจจนียนัย  
                                  การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๒๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙  วาระ  ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
                                             ปจจนียนัย  จบ 
           การนับทั้งส่ีนัยพึงกระทําใหบริบูรณอยางนี้. 
                                        เกนจิวิญเญยยทุกะ  จบ 
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                                      ๑๔.  อาสวทุกะ  
                                         ปฏิจจวาระ 
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๓๒๙]  ๑.  อาสวธรรม อาศัยอาสวธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ  อวิชชาสวะ  อาศัยกามาสวะ,  กามาสวะ  อวิชชาสวะ 
อาศัยทิฏฐาสวะ,   กามาสวะ  ทิฏฐาสวะ  อาศัยอวิชชาสวะ,  อวิชชาสวะ  อาศัย 
ภวาสวะ,   อวิชิชาสวะ  อาศัยทิฏฐาสวะ. 
           พึงผูกจักรนัย   แมอยางหน่ึง ๆ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    อาสวสัมปยุตตขันธทั้งหลาย      และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัย 
อาสวธรรม. 
                       ๓.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  อาศัย 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ   อวิชชาสวะ   สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยกามาสวะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ  
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                       ๕.  อาสวธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   อาสวะ ๔  อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม. 
                       ๖.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  ที่เปนอาสวธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๗.  อาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม 
และอาสวธรรมทั้งหลาย ฯลฯ   ขันธ ๒   ฯลฯ  
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                       ๙.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   อาศัย  
อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓   ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม   และกามาสวะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                                      ฯลฯ 
                                    การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓๐]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี 
๙  วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                             อนุโลมนยั  จบ  
 
                                                ปจจนียนัย 
                                             ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๓๓๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว.  
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                     ๒.  อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม เกดิขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๓๓๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอาสวธรรมเกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอาสวธรรมทั้งหลาย. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป   ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                          ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยอาสวธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
                                                     ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 343 

                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๓๓๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.                        
                                           ปจจนียนัย  จบ 
 
                                          อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๓๓๔]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ  
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ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ.  
                                       อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                           ปจจนียานุโลมนัย  
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๓๕]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี  ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๒ วาระ ฯลฯ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในมคัคปจจัย มี ๑ 
วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
                                         ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
           สหชาตวาระ  เหมือนกับ   ปฏจิจวาระ.  
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                                          ปจจยวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๓๓๖]  ๑.  อาสวธรรม     อาศัยอาสวธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           อาสวมูลกนัย   ม ี๓ วาระ  เหมือนกับ   ปฏจิจวาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสว- 
ธรรม   เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชอาสวธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  อาสวธรรม อาศัยธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม. 
           อาสวธรรมทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                     ๖.  อาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   อาศัย  
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  ที่เปนอาสวธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  อาสวธรรม  และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๗.  อาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม   และธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย                 
           คือ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ อาศัยกามาสวะ และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ   อาศัยกามาสวะ   และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                     ๘.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  อาศัยอาสวธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม 
และอาสวธรรมทั้งหลาย ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม 
อาศัยอาสวธรรม   และหทยวัตถุ. 
                     ๙.  อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  อาศัย 
อาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   ทฏิฐาสวะ   อวิชชาสวะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศยั 
ขันธ  ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม   และกามาสวะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ  
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           พึงผูกจักรนัย.  
           ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยกามาสวะ 
และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                                   ฯลฯ 
 
                                  การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๓๗]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                             อนุโลมนยั  จบ 
 
                                                ปจจนียนัย   
                                             ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๓๓๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ.  
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                       ๒.  อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                                                 ฯลฯ 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๓๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในน- 
วิปปยุตตปจจัย  มี  ๙ วาระ ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี 
๓ วาระ. 
           การนับทั้งปวง  พึงนับอยางนี้. 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับ  ปจจยวาระ.  
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                                         สังสัฏฐวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๔๐]  ๑.  อาสวธรรม  เจือกบัอาสวธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ  อวิชชาสวะ  เจือกับกามาสวะ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                                  ฯลฯ 
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๔๑]  ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี  ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ 
วาระ. 
 
                                              ปจจนียนัย 
                                 การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๔๒]  ในนเหตุปจจัย   มี ๒ วาระ   ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน-  
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ปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย   ม ี๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑  วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
           การนับก็ดี  สัมปยตุตวาระก็ดี  เหมือนกับ  สังสัฏฐวาระ.  
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                                        ปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๓๔๓] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  กามาสวะ   เปนปจจัยแกทิฐาสวะ  อวิชชาสวะ  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
           ภวาสวะ  เปนปจจัยแก  อวิชชาสวะ  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๒.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  กามาสวะ  เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   สัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม   ดวยอานาจของเหตุปจจัย  
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           คือ  เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัยแกอาสวธรรมท่ีเปน 
สัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอานาจของเหตุปจจัย  
           คือ    เหตุทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  อาสวธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๗.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวธรรม และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                          ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๓๔๔] ๑.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย อาสวธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน.  
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                     ๒.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๓.  อาสวธรรม   เปนปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภอาสวธรรมทั้งหลาย  อาสวธรรม  และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๔.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  ทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  จากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว    พิจารณามรรค    พิจารณาผล 
พิจารณาพิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,  แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่ไมใชอาสวธรรม ฯลฯ 
กิเลสทั้งหลายท่ีขมแลว  ฯลฯ  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
อาสวธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่ไมใชอาสวธรรม   ดวย  
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ     เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญ-  
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ,    แก 
เจโตปริยญาณ,     แกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ     แก 
อนาคตังสญาณ,    แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.    
                     ๕.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    บุคคลใหทานแลว    ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทานนั้น 
เพราะปรารภทานน้ัน    อาสวธรรมทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น    อาสวธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  ทาน ฯลฯ  มีอธิบายเหมือนกับขอความตามบาลีตอนที่สอง.  
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           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม 
เพราะปรารภขันธทั้งหลายน้ัน  อาสวธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ยอม 
เกิดข้ึน.  
                       ๗.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  เพราะปรารภอาสวธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาสวธรรม 
ทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๘.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  เพราะปรารภอาสวธรรม และสัมปยุตตขันธ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
อาสวธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๙.  อาสวธรรม    และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภอาสวธรรม   และสัมปยุตตขันธ  อาสวธรรม   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
 
                                          ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๓๔๕] ๑.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           เพราะกระทําอาสวธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน  อาสว- 
ธรรมทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน  ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๑-๓) 
           พึงกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน  เหมือนกับอารัมมณปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           ทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           ในกาลกอน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ  กระทํานิพพานใหเปน 
อารมณอยางหนักเเนน ฯลฯ 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,  แกมรรค,  แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ  ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๕.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ    และ     สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําทาน ฯลฯ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําทาน 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว อาสวธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกอาสวธรรมที่เปนสัม- 
ปยุตตธรรมท้ังหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําซ่ึงทาน ฯลฯ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน     ครั้นกระทําทาน 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    อาสว- 
ธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                     ๗.  อาสวธรรม    และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําอาสวธรรม   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทํา ฯลฯ  อาสว- 
ธรรมทั้งหลาย    ยอมเกิดข้ึน   ม ี ๓  วาระ.    พึงกระทําใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  (วาระที่ ๗-๙) 
 
                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๓๔๖] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอนันตรปจจัย 
           คือ  อาสวธรรมท่ีเกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลายท่ีเกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๒.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  อาสวธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที ่
ไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาสวธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกวุฏฐานะ    ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
                       ๓.  อาสวธรรม   เปนปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ อาสวธรรมทั้งหลายท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  
ที่เกิดหลัง ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตร-  
ปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม ที่เกดิกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอาสวธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม   ที่เกดิกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
อาสวธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง  ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                       ๗.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย    ม ี๓  วาระ 
(วาระที่ ๗-๙)  
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                     ๕.   สมนันตรปจจัย  ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย 
                       ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ และ 
พึงแสดง  หทยวัตถุ. 
 
                                      ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๓๔๗] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอ 
มานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัย ศีล ฯลฯ เสนาสนะแลวใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแก  ศรัทธา ฯลฯ  แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๕.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว กอมานะ ถอืทิฏฐิ ศีล ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแก  ราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๖.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ฯลฯ กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
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           บุคคลเขาไปอาศัย  ศลี ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ.  
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๗.  อาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
            ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 
                                        ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย    
           [๓๔๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารอยางนี้. 
           โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ.  
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย.  
                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ ที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซ่ึงจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  อาสวธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                     ๓.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ    เพราะปรารภจักษุนั้น 
อาสวธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน    วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกอาสวธรรม   และอาสวสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                                  ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๓๔๙] ๑.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  
           คือ   อาสวธรรมที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม   ที่เกดิภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  อาสวธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                      ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๓๕๐] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
 
                                          ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๓๕๑] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           คือ   เจตนาท่ีไมใชอาสวธรรม      เปนปจจัยแกอาสวธรรมที่เปนสัม- 
ปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่ไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   อาสว- 
ธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                        ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๓๕๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ.  
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                                   ๑๕.  อาหารปจจัย  
           [๓๕๓]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ    อาหารท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ อาหารท้ังหลายที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรมท่ีเปน 
สัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                          ๓.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีไมใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
อาสวธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 
                                         ๑๖.  อินทริยปจจัย 
           [๓๕๔]  ๑.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย 
           คือ   อินทรียทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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           ในปฏิสนธิขณะ จักขุนทรีย เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายินทรีย 
เปนปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
           รูปชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 
                      ๑๗.  ฌานปจจัย  ฯลฯ  ๑๙.  สมัปยตุตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี  ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี   ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี ๙ วาระ. 
 
                                        ๒๐. วิปปยุตตปจจัย 
           [๓๕๕] ๑.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกิดพรอมกัน     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                     ๒.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ  
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกหทยวัตถุ ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัยแกกายน้ี 
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                     ๓.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอาสวธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๕.   อาสวธรรม    และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ    และ    ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก     
           อาสวธรรม   ที่เกิดภายหลัง  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแก 
กายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                        ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๓๕๖] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอัตถิปจจัย  
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           คือ  กามาสวะะ  เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย.   
           พึงผูกจักรนัย. 
                     ๒.  อาสวธรรม เปนปจจยัแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลาย  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง    เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๓.  อาสวธรรม   เปนปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  กามาสวะ  เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ  เเกอวิชชาสวะ  แกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                     ๔.  ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี  ๕  อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธ ๑   ที่ไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ ฯลฯ   ตลอดถึง 
อสัญญสัตว.  
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรมที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่ 
เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กวฬกีาราหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           รูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย. 
                       ๕.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  อาสวธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖.   ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑   ที่ไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓   อาสวธรรม และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๗.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           กามาสวะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ  อวิชชา- 
สวะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย  
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           กามาสวะ    และหทยวัตถุ    เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ,    แกอวิชชาสวะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย          
                            ๘.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,   สหชาตะ  รวมกับ   ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาร   และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดพรอมกัน   และอาสวธรรมทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรม   ที่เกิดพรอมกัน    และมหาภูตรูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกิดพรอมกัน    และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง  และกวฬีการาหาร  เปนปจจัยแก 
กายน้ี     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อนิทริยะ  ไดแก 
           อาสวธรรมทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง   และรูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                       ๙.  อาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   เปน  
ปจจัยแกอาสวธรรม   และธรรมที่ไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกบั  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่ไมใชอาสวธรรม    และกามาสวะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ทิฏฐาสวะ    อวิชชาสวะ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           กามาสวะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
 
                                การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๕๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี  ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ  
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ฯลฯ ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตต-  
ปจจัย   มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
วิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
                                        อนุโลมนัย  จบ 
 
                                           ปจจนยีนัย   
                                  การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๓๕๘] ๑.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย    เปนปจจัย  ดวยอานาจของสหชาตปจจัย,    เปน 
ปจจัย  ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  อาสวธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย   ดวย 
อานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  อาสวธรรม  เปนปจจัยแกอาสวธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  
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เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
ปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
                     ๕.   ธรรมทีไ่มใชอาสวธรรม เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๖.  ธรรมที่ไมใชอาสวธรรม เปนปจจยัแกอาสวธรรม 
และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย   เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                     ๗.  อาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกอาสวธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๘.  อาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชอาสวธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                     ๙.  อาสวธรรม   และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   เปน  
ปจจัยแกอาสวธรรม  และธรรมท่ีไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๕๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  จบ 
  
                                         อนุโลมปจจนียนัย 
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๓๖๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๗ วาระ...   ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๗ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๗ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
                                          อนุโลมปจจนียนัย  จบ  
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                                         ปจจนียานุโลม    
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๖๑]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ พึงกระทําบทท่ีเปนอนุโลมใหบรบิูรณ   ในอวิคต- 
ปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                    ปจจนียานุโลมนัย   จบ 
                                          อาสวทุกะ  จบ  
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                                   ๑๕.  สาสวทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๖๒] ๑.  สาสวธรรม   อาศัยสาสวธรรม   เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสาสวธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป กฏัตตารูปที่เปนอุปาทารูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  อนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ  ๑  ที่เปนอนาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๓.  สาสวธรรม  อาศัยอนาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาสวธรรม. 
                       ๔.  สาสวธรรม และอนาสวธรรม อาศัยอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอนาสวธรรม 
ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
                     ๕.  สาสวธรรม  อาศัยสาสวธรรม  และอนาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอนาสวธรรม   และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           โลกิยทุกะ  ในจูฬนัตรทุกะฉันใด  พึงกระทําฉันนั้น   ไมมีแตกตางกัน. 
                                          สาสวทุกะ  จบ   
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                                 ๑๖.  อาสวสัมปยุตตทุกะ  
                                            ปฏิจจวาระ   
                                             อนุโลมนัย   
                                           ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๖๓]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม. 
           โมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓  โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวย 
โทมนัส ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ    ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  ฯลฯ   ขันธ  ๒ ฯลฯ                                                  
           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓ อาศัยมหาภูตรูป ๑,  มหาภูตรูป ๑ อาศัยมหาภูตรูป ๓, 
มหาภูตรูป ๒  อาศัยมหาภูตรูป ๒ ฯลฯ                                 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                     ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธ  อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส  ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววปิปยุตตธรรม 
อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโมหะท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๗.  อาสวสัมปยุตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวยโทมนัส    ทีส่หรคตดวย  
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๘.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีส่หรคตดวย 
โทมนัส    ทีส่หรคตดวยวิจิกจิฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
 
                                     ๒. อารมัมณปจจัย 
           [๓๖๔] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ  โมหะ  อาศัยขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม  
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓   และโมหะ   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโทมนัส    ที่  
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๔.   อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ ในปฏสินธิขณะ   ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  สมัปยตุตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดข้ึน  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๓   ที่สหรคตดวยโทมนัส   ทีส่หรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
 
                                        ๓.  อธิปติปจจัย   
           [๓๖๕]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)  
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                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาสววิปป- 
ยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส. 
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  ที่เปนอุปาทารูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยโทมนัส. 
                       ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่ 
สหรคตดวยโทมนัส. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโทมนัส    และโมหะ 
ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๘.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  
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           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย  
โทมนัส   และโมหะ.  
                                     ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อธิปติปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวย 
โทมนัส   และโมหะ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปจจัยทั้งปวง  พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว. 
                                                    ฯลฯ 
 
                                 การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๖๖]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๖ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๖ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย   มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย มี ๙ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 387 

ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถปิจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                             ปจจนียนัย 
           [๓๖๗] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาสววิปป- 
ยุตตธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           อเหตุกปฏิสนธิขณะ   ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
 
                                         ๒.   อารมัมณปจจัย 
           [๓๖๘] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม.  
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                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                       ๓.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยขันธอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
 
                                         ๓.  นอธิปติปจจัย 
           [๓๖๙]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอธิปติปจจัย 
                                                     ฯลฯ  
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                                 ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๓๗๐] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   ในอรูปภูมิขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                     ๒.  อาสววิปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ ในอรูปภูมิ โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตธรรม. 
                     ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  และโมหะ  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม. 
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           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
           ในปฏิสนธิขณะ  ตลอดถึงอสัญญสัตว ฯลฯ. 
                       ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                     ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๗.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  มี ๒ วาระ   (วาระที่ ๖-๗) 
 
                                     ๙.   นปจฉาชาตปจจัย  
           ฯลฯ   ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                               ๑๐.   อาเสวนปจจัย  
           ฯลฯ    ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 
                                 ๑๑.  นกัมมปจจัย 
           [๓๗๑] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม     อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  วิปปยุตตเจตนา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตธรรม. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตเจตนา  อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๔.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนกัมมปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตเจตนา    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ.  
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                    ๑๒.  นวิปากปจจัย  ฯลฯ    ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปากปจจัย  
           ฯลฯ  เพราะนอาหารปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนอินทริยปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนฌานปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนมัคคปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนสัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนวิปปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะโนนัตถิปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะโนวิคตปจจัย. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๗๒]   ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   ม ี๑  วาระ    ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
                                              ปจจนียนัย  จบ   
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                                        อนุโลมปจจนียนัย     
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๓๗๓]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ใน 
นปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ   ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตต-  
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
                                     อนุโลมปจจนียนัย  จบ 
 
                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๓๗๔]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๒ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ  ในกัมมปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๒ วาระ ฯลฯ  ใน 
มัคคปจจัย  มี ๑ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ 
วาระ ฯลฯ  ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๒ วาระ. 
                                       ปจจนียานุโลมนัย  จบ 
 
           สหชาตวาระ   เหมือนกับ   ปฏิจจวาระ.  
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                                      ปจจยวาระ  
                                       อนุโลมนัย  
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๗๕] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ เหมือนกับปฏิจจวาระ (วาระท่ี ๑-๓) 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ   ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย  
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๓  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   อาศัยหทยวัตถุ.  
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                       ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    อาศัยโมหะที่สหรคต 
ดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และโมหะ   อาศยัหทยวัตถุ. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
                       ๘.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั  
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           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
และหทยวัตถุ. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธจัจะ  และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ขันธ ๓    และโมหะ    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโทมนัส    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                                      ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๓๗๖]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น     เพราะอารัมมณปจจัย     ม ี ๓  วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ 
(วาระที่ ๑-๓)   
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                       ๔.   อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
           คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ อาศัยหทยวัตถุ. 
                        ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม   อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๖.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา   ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                     ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม  อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย          
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           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑     ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ  ฯลฯ  ขันธ  ๒  ฯลฯ.  
                       ๘.  อาสววิปปยุตตธรรม   อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   โมหะท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และโมหะ   อาศยัขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และ หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ. 
 
                        ๓.  อธิปติปจจัย  ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ    เพราะอธิปติปจจัย   ฯลฯ  เพราะอนันตรปจจัย  ฯลฯ 
เพราะอวิคตปจจัย. 
 
                               การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี  ๙  วาระ. 
                                           อนุโลมนัย  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 399 

                                          ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๓๗๘]  ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ   โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสววิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ. 
           อเหตุกปฏิสนธิ  ฯลฯ  ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม      ซึ่งเปนอเหตุกะ     อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  อาสววิปปยุตตธรรม    อาศัยอาสวสัมปยุตตธรรม 
และอาสววิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                                                  ฯลฯ 
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                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๓๗๙]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ  ใน 
นฌานปจจัย   ม ี๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
           การนับวาระในนัยทั้งสอง   แมนอกนี้   พึงกระทาอยางนี้. 
           แม   นิสสยวาระ  ก็เหมือนกับ   ปจจยวาระ.  
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                                         สังสัฏฐวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๓๘๐] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม  เจือกับอาสวสัมปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ฯลฯ. 
                             การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๘๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ 
ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
                                          อนุโลมนัย  จบ 
 
                                            ปจจนียนัย 
                                          ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๓๘๒] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม    เจือกับอาสวสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับ 
ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม  เจือกับอาสววิปปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  ฯลฯ 
 
                              การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
           [๓๘๓]   ในนเหตุปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนกมัมปจจัย มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย 
 มี ๖ วาระ. 
            การนับวาระในนัยทั้งสอง   แมนอกนี้  พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว. 
            แม สมัปยุตตวาระ  ก็เหมือนกบั สังสัฏฐวาระ.   
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                                         ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย  
                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๓๘๔]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           โทสะ  เปนปจจัยแกโมหะและจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           โทสะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ปฏิสนธิ ฯลฯ. 
                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๖.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โทสะ และโมหะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                       ๘.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม  
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   โทสะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    โทสะ    และโมหะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๓๘๕] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย    ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม   และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-    
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต-     
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ แลว  พิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น. 
           บุคคลพิจารณากุศลธรรมท้ังหลาย     ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน, 
ออกจากฌานแลว ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว   พิจารณามรรค ฯลฯ   ผล  ฯลฯ 
นิพพาน ฯลฯ 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,  แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว  ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม, 
พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีขมแลว   ในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายที่เปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           ในทีน่ี้  ความยินดีไมมี.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ ฯลฯ   อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปน  อาสววิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแก   อิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ     แกบพุเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ    แก 
อนาคตังสญาณ    แกอาวัชชนะ   แกโมหะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                     ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ   ศลี ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว   ยอม 
ยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น เพราะปรารภทานเปนตนนั้น   ราคะ 
ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน   วิจิกจิฉา ฯลฯ   อุทธัจจะ ฯลฯ   โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลธรรมทั้งหลาย  ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน  ราคะ ฯลฯ 
ทิฏฐิ   โทมนัส   วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน. 
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                       ๖.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ   เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสว- 
วิปปยุตตธรรม    ขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๘.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตต-  
ธรรม   และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                     ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวย 
วิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ยอมเกิดข้ึน.  
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                                    ๓.   อธิปติปจจัย 
          [๓๘๖] ๑. อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
          ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ    และ  สหชาตาธิปติ  
          ที่เปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
          เพราะกระทําขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
          ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
          อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส     เปนปจจัยแกโมหะ   และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
                  อธิปติธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  โมหะ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ   อุโบสถกรรม   ใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลว   พิจารณา. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค กระทํามรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  พิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,  แกมรรค,   แกผล   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะกระทําทาน  ฯลฯ   ศลี 
ฯลฯ อุโบสถกรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น  กระทาํกุศลกรรมนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ   ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
 
                                        ๔.  อนันตรปจจัย  
           [๓๘๗]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดข้ึนหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่   
สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกโมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
โทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง  ๆ   และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย    
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน  ๆ   เปนปจจัยแกโมหะ   ที่สหรคตดวยโทมนัส   ที ่ 
สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
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           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู,   ฯลฯ   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.  
                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส 
ท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                     ๖.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  และโมหะ  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต  
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่  
สหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                                   ๘.  อาสวสัมปยตุตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทังหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดกอน ๆ  และโมหะ   เปนปจจัยแกโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ท่ีสหรคต  
ดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม  และอาสาวววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย  
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ    ทีเ่กิดกอน ๆ    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโทมนัส   ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา   ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                                    ๕.  สมนันตรปจจัย  
                       ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของสมนันตรปจจัย 
                    ๖.  สหชาตปจจัย  ฯลฯ       ๘.  นิสสยปจจัย 
           ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ 
           ฯลฯ     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙  วาระ 
 
                                    ๙.  อุปนิสสยปจจัย    
                [๓๘๘] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทังหลาย 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยโทมนัส ทีส่หรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน     บคุคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ 
ปญญา   สุขทางกาย   เสนาสนะ ฯลฯ   โมหะแลว   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา  สุขทางกาย  ทุกขทางกาย  โมหะ  เปนปจจัยแก 
ศรัทธา   แกโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 417 

                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน   ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา   สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ 
โภชนะ  เสนาสนะ ฯลฯ  โมหะแลว   ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา   และโมหะ    เปนปจจัยแกราคะ  ฯลฯ    แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  อาสววิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ   และ   ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ศรัทธา ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  โมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคต 
ดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
           พึงถามถึงมูล  
                       ๘.  อาสวสัมปยุตตธรรม   ฯลฯ    ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม 
และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม    ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที ่
สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ     และโมหะ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 
                                          ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๓๘๙] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           พิจารณาเห็นซึ่งจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ    โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ    ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม  และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก  
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           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
                       ๓.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                     ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๓๙๐] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เกิดภายหลัง    เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสววิปปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และโมหะ  
เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดภายหลัง  และโมหะ  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
 
                                     ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๓๙๑] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาเสวนปจจัย 
           มี ๙ วาระ  อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดี  ไมมี. 
 
                                         ๑๓.  กมัมปจจัย  
           [๓๙๒] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           คือ   เจตนาท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
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           มี  ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  เปนปจจัยแก โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรปูทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และโมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                     ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           เจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                                    ๑๔.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๓๙๓] ๑.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 
                                       ๑๕.  อาหารปจจัย 
           [๓๙๔] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
           คือ อาหารท้ังหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
           คือ   อาหารท้ังหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.  
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           อาหารท้ังหลาย    ที่สหรคตดวยโทมนัส    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแกโมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย.  
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           อาหารท้ังหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  โมหะ   และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.     
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย 
           คือ  อาหารทั้งหลายที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           กวฬกีาราหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 
                                         ๑๖.  อินทริยปจจัย 
           [๓๙๕] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ.  
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                    ๑๗. ฌานปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สมัปยุตตปจจัย  
           ฯลฯ  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  ม ี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย    ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๖ วาระ. 
 
                                      ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๓๙๖]  ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม ทีเ่กิดพรอมกัน เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ทีเ่กิดภายหลัง   เปนปจจัยแก 
กายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๒.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           พึงใหพิสดาร. 
                       ๓.  อาสสววิปปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก  
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคต 
ดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๕.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของวิปปยุตตปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดภายหลัง  และโมหะ  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                                         ๒ .  อัตถิปจจัย 
           [๓๙๗] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสวสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   ที่เกิดพรอมกัน   เปนปจจัย 
แกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแก  โมหะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดภายหลัง    เปนปจจัย 
แกกายน้ี    ทีเ่กิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  เหมือนกับ 
สหชาตปจจัย 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ  
           พึงใหพิสดาร. 
                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนสั   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ   ยอมเกิดข้ึน   วิจิกิจฉา 
ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกดิข้ึน. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก  
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           โมหะ  ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวย  
อุทธัจจะ  ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม      และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรมดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  สหชาตะ  รวมกบั ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาติ ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดพรอมกัน    และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ  ๒ ฯลฯ 
                       ๘.  อาสวสัมปยุตตธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ  สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม     ที่เกิดพรอมกัน     และ  
มหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ   รวมกับ   อาหาระ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตธรรม      ที่เกิดภายหลัง      และ 
กวฬีการาหาร   เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.     
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อินทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม     ที่เกิดภายหลัง     และรปู- 
ชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ สหชาตะ  รวมกับ  ิ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก   
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           ขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  ที่เกิดพรอมกัน   และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ  
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๓๙๘]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี  ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี  ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี  ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย มี ๑  วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย มี  ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙  วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                           อนุโลมนัย  จบ  
 
                                              ปจจนียนัย 
                                     การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๓๙๙] ๑.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๒.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจยัแกอาสววิปปยุตต-  
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  อาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม  และอาสววิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปน 
ปจจัย    ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  อาสววิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอาสววิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาต 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                       ๕.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  อาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  
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เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย    ดวยอาํนาจของ  
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๗.  อาสวสัมปยุตตธรรม     และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัย แกอาสววิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๙.  อาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกอาสวสัมปยุตตธรรม    และอาสววิปปยุตตธรรม     ดวย 
อานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๐๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ   ในโนวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                           ปจจนียนัย  จบ  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย  
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๐๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ....  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอัญญมัญญ- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ ในโนนัตถ-ิ 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
                                      อนุโลมปจจนียนัย   จบ 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย  
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๐๒]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...   ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ    พึงกระทําการนับจํานวนอนุโลม   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.                                         
                                        ปจจนียานุโลมนัย  จบ  
                                      อาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                               ๑๗.  อาสวสาสวทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ   
                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๐๓] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ  อวิชชาสวะ  อาศัยกามาสวะ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
           อวิชชาสวะ  อาศัยภวาสวะ ฯลฯ  
           พึงผูกจักรนัย 
           อวิชชาสวะ  อาศัยทิฏฐาสวะ ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม  เกิดขึ้น    เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยอาสวธรรม 
ทั้งหลาย.  
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรมที่เปนท้ัง  
อาสวธรรมและสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ  อวิชชาสวะ  ที่เปนสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  อาศัยกามาสวะ   ภวาสวะ ฯลฯ  
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           พึงผูกจักรนัย  
                       ๔.   ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
                       ๕.   ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   อาสวธรรมทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสาสวธรรม   แต 
ไมใชอาสวธรรม. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   อาศัยธรรมที่เปนอาสว- 
ธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และอาสวธรรมทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 437 

           คือ   ทิฏฐาสวะ    อวิชชาสวะ    อาศัยกามาสวะ    และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย.  
           พึงผูกจักรนัยอยางนี้. 
                       ๘.   ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและสาสวธรรม  และธรรมท่ีเปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ    ที่เปนสาสวธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม   และอาสวธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๙.   ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม   และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม    อาศัยธรรมที่เปนท้ัง 
อาสวธรรมและสาสวธรรม      และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใช 
อาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ทิฏฐาสวะ   อวิชชาสวะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม และกามาสวะ  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                               ฯลฯ 
           ปฏิจจวาระก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  ปจจัยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี 
สงัสัฏฐวาระ ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว. 
           อาสวทุกะ  ฉันใด  พึงกระทําฉันนั้น   ไมมีแตกตางกัน.  
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                                             ปญหาวาระ  
                                              อนุโลมนัย 
                           ๑.  เหตุปจจัย  ฯลฯ  ๓. อธิปติปจจัย 
           ในปญหาวาระ ในเหตุปจจัย ก็ดี ในอารมัมณปจจัยก็ด ี ไมพึง 
กระทําโลกุตตระ  ควรกระทําวา  " พระเสกขะทั้งหลาย "   ยอมพิจารณาโคตรภู 
ยอมพิจารณาโวทาน  แมในอธิปติปจจัย   ผูที่รูปจจัยทุกอยางแลว  พึงกระทํา. 
  
                                         ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๔๐๔] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม     เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม  และสาสวธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ    อาสวธรรมทั้งหลาย    ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ   อาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกดิกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
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           อาสวธรรมทั้งหลาย   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    และธรรมท่ีเปน 
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    อาสวธรรมทั้งหลาย     ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอาสวธรรม 
ทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลม    เปนปจจัยแกโคตรภู,    อนุโลม    เปนปจจัยแกโวทาน, 
อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกดิหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกอาสวธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    และธรรมท่ีเปน 
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ที่เกิดกอน ๆ 
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย    ที่เกิดหลัง ๆ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกอาสวธรรมและสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   อาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกดิกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย   ที่เกดิหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
สาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  อาสวธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาสวธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๙.   ธรรมท่ีเปนทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม     และ 
ธรรมที่เปนสาสวธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปน 
ทั้งอาสวธรรมและสาสวธรรม    และธรรมท่ีเปนสาสวธรรมแตไมใช 
อาสวธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  อาสวธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
เปนปจจัยแกอาสวธรรมทั้งหลาย    ที่เกิดหลัง ๆ     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงใหพิสดารอยางนี้ทั้งหมด. 
           อนันตรปจจัย  แมในอาสวทุกะ  ก็พึงใหพิสดาร   เหมือนกับทุกะน้ี. 
           อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดี  ทานแสดงไวเหมือนกันอยางนี้  ขอท่ียอไว 
ทั้งหมด  พึงกระทําใหพิสดาร  เหมือนกับอาสวทุกะ   ไมมีแตกตางกัน. 
                                      อาสวสาสวทุกะ  จบ    
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                         ๑๘.  อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๐๕]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐาสวะ   อวิชชาสวะ  อาศัยกามาสวะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           อวิชชาสวะ   อาศัยภวาสวะ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           อวิชชาสวะ   อาศัยทิฏฐาสวะ 
                       ๒.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสว- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม  เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยอาสวธรรมท้ังหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม  อาศัยธรรม  
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ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม     เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย   
           คือ    ทิฏฐาสวะ    อวิชชาสวะ    และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย    อาศัย 
อาสวสัมปยุตตกามาสวธรรมทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสว- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช 
อาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ อาสวธรรมทั้งหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชอาสวธรรม. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓   และอาสวธรรมท้ังหลาย    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนอาสว-  
สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๗.  ธรรมที่เปนอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม    และธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม    เกิดขึ้น    เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   ทิฏฐาสวะ    อวิชชาสวะ    อาศัยกามาสวะ    และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัยทั้งหมด 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสว- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม และ 
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม  เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใช 
อาสวธรรม   และอาสวธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม  และธรรมที่เปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓    ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะ   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนอาสว- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   และกามาสวะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย  
           ทุกปจจัยพึงกระทําอยางนี้. 
 
                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๐๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ    ในกมัมปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย ไมมี  ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ ในอวิคต- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 
                                             ปจจนียนัย   
                                       ๑.   นอธิปติปจจัย 
           [๔๐๗]  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย 
           นเหตุมูลกะ  ไมม.ี 
           ฯลฯ   เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนปจฉาชาตปจจัย 
                                                   ฯลฯ  
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                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  
           [๔๐๘]  ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           แมการนับทั้งสองนัยนอกนี้ก็ดี   สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี 
นิสสยวาระก็ดี สังสัฏฐวาระก็ดี สมัปยุตตวาระก็ดี พึงกระทําใหบริบูรณ 
อยางนี้  เหมือนกับ ปฏิจจวาระ.  
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                                       ปญหาวาระ  
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๐๙]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลาย   ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 
                                  ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๑๐] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั   มี ๓ วาระ  (วาระที่  ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม  ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใช  
อาสวธรรม     ขันธทั้งหลายท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม       แตไมใชอาสวธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
อาสวธรรม   อาสวธรรมทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
อาสวธรรม อาสวธรรมและขันธทั้งหลายที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม ยอมเกดิข้ึน. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม   เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม     ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๗-๘-๙) 
 
                  ๓.  อธิปติปจจัย   ฯลฯ     ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           อธิปติปจจัย   มีการกระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนน  เหมือนกบั 
อารัมมณปจจัย.  
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           อนันตรปจจัย  พึงกระทําวา  ที่เกิดกอน ๆ  เหมือนกับ  อารัมมณ-  
ปจจัยนั่นเทียว.  
           สมนนัตรปจจัย  สหชาตปจจัย  อัญญมัญญปจจัย นิสสยปจจัย 
เหมือนกับอารัมมณปจจัยนั่นเทียว  การจําแนก  ไมมี  ม ี๓ วาระ. 
           พึงกระทําอุปนิสสยปจจัยทั้งหมด. 
 
                                    ๑๑.  กัมมปจจัย 
           [๔๑๑] ๑.  ธรรมทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสว- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย   มี ๓ วาระ  ฯลฯ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย  ม ี๙  วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                              การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๔๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ   ในอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
 
                                           ปจจนียนัย 
                                  การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๔๑๓]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมเปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังอาสวธรรมและอาสวสมัปยุตตธรรม  และ 
ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรมแตไมใชอาสวธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    แตไมใชอาสว- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสว- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม  แตไมใชอาสว- 
ธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนอาสวสัมปยุตตธรรม    แตไมใชอาสว- 
ธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตต- 
ธรรม    และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม    แตไมใชอาสวธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม     แตไมใชอาสวธรรม    เปน  
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ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม      ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม  เปนปจจัย  
แกธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม     และธรรม 
ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม   แตไมใชอาสวธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๑๔]   ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                       อนุโลมปจจนียนัย   
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๑๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...  ใน 
นสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ ฯลฯ ในนมัคค- 
ปจจัย  มี ๔  วาระ  ฯลฯ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี  ๔  วาระ. 
 
                                         ปจจนียานุโลม   
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๑๖]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี ๙  วาระ     พึงนับบทที่เปนอนุโลม ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                               อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ  จบ   
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                           ๑๙.     อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
                                            ปฏิจจวาระ  
                                             อนุโลมนัย 
                                          ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๑๗] ๑.  ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนอาสววิปปยุตต- 
สาสวธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ธรรมท่ีเปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม      อาศัยธรรมท่ีเปนอาสว- 
วิปปยุตตอนาสวธรรม   เกิดข้ึน   เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           โลกิยทุกะ ในจูฬันตรทุกะ พิสดารฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น  ไมมี  
แตกตางกัน ฯลฯ 
                                   อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ   จบ 
                                           อาสวโคจฉกะ  จบ  
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                                 ๒๐. สัญโญชนทุกะ  
                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๑๘] ๑.  สัญโญชนธรรม   อาศัยสัญโญชนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน 
           สีลพตปรามาสสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน 
           มานสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน 
           อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน 
           อิสสาสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยปฏิฆสัญโญชน 
           มัจฉริยสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยปฏิฆสัญโญชน 
           อวิชชาสัญโญชน  อาศัยปฏิฆสัญโญชน 
           ภวราคสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยมานสัญโญชน 
           อวิชชาสัญโญชน  อาศัยภวราคสัญโญชน 
           อวิชชาสัญโญชน  อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัยสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยสัญโญชน- 
ธรรมทั้งหลาย.  
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                       ๓.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยสัญโญชนธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกามราคสัญโญชน. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชน-  
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  อาศัยมหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย. 
                       ๕.  สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ สัญโญชนธรรมท้ังหลาย อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
                       ๖.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓   และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย    และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ  
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                       ๗.  สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน อวิชชาสญัโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน  และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม 
และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  และสญัโญชนธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๙.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยสัญโญชนธรรม    และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ ทฏิฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน  และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  และกามราคสัญโญชน ฯลฯ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           ในอารัมมณปจจัย   รูปไมมี. 
           อธิปติปจจัย   เหมือนกับ  เหตุปจจัย   วิจิกิจฉาสัญโญชนไมมี. 
           เพราะอนันตรปจจัย   ฯลฯ    เพราะอวิคตปจจัย.  
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                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม  
           [๔๑๙]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง 
มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ  ในอาหารปจจัย   มี ๙ วาระ ฯลฯ  ใน 
อวิคตปจจัย มี  ๙  วาระ. 
 
                                             ปจจนียนัย   
                                          ๑.   นเหตุปจจัย  
           [๔๒๐]  ๑.  สัญโญชนธรรม   อาศัยสัญโญชนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
                       ๓.   สัญโญชนธรรม     อาศัยธรรมท่ีไมใชสัญโญชน-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชาสัญโญชน    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๔.  สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชธรรม และธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
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           คือ  อวิชชาสัญโญชน   อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน   และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย ฯลฯ  
           เหมือนกับ   อาสวโคจฉกะ 
           แมนอารัมมณปจจัยทั้งหมด  ก็พึงยกข้ึน. 
 
                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๒๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย  ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๙  วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี  ๓ วาระ. 
 
                                            อนุโลมปจจนียนัย   
                            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๒๒]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้ทั้งหมด.  
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                                            ปจจนียานุโลม    
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๒๓]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ  ในปจจัย 
ทั้งปวง  มี ๔ วาระ   ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย   มี ๔ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๔ วาระ. 
 

                                             สหชาตวาระ 
                                               อนุโลมนัย 
                       ๑.  สัญโญชนธรรมเกิดรวมกับสัญโญชนธรรม   ฯลฯ 
           เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                    ปจจยวาระ  
                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๒๔] ๑.  สัญโญชนธรรม   อาศัยสัญโญชนธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ  เหมือนกับ   ปฏิจจวาระ. 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป    กฏัตตารูป    ที่เปนอุปาทารูป    อาศัยมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย.   
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  สัญโญชนธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชน-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   สัญโญชนธรรมทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม. 
                       ๔.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓   สัญโญชนธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           สัญโญชนธรรมทัง้หลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัญโญชนธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัญโญชนธรรม อาศัยสัญโญชนธรรม และธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน  และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           ทิฏฐิสัญโญชน    อวิชชาสัญโญชน    อาศัยกามราคสัญโญชน    และ 
หทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม    อาศัยสัญโญชน- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชสญัโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  และสญัโญชนธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           พึงผูกจักรนัย  
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม    อาศัยสัญโญชนธรรมทั้งหลาย 
และหทยวัตถุ. 
                       ๗.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยสัญโญชนธรรม    และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน และจิตตสมุฏฐานรูป  
อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  และกามราคสัญโญชน ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
           ทิฏฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  และสมัปยุตตขันธ อาศัยกามราค- 
สัญโญชน  และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย  
                                                    ฯลฯ 
 
                                 การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๒๕]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี  ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
 
                                                 ปจจนียนัย 
                                  การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๒๖]  ในนเหตุปจจัย มี  ๔ วาระ ในที่ใด ๆ ได หทยวัตถุ  ในท่ีนัน้ 
พึงกระทําใหมีหทยวัตถุ  เชนเดียวกัน.  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ 
ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           การนับวาระในนัยทั้งสองแมนอกนี้ก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    พึงกระทํา 
อยางนี้.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 464 

                                       สังสัฏฐวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจยั       
           [๔๒๗] ๑.  สัญโญชนธรรม  เจือกับสัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  เจือกับกามราคสัญโญชน. 
           พึงกระทํา ๙  วาระ  อยางนี้   เฉพาะอรูปภูมิเทาน้ัน. 
           สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                       ปญหาวาระ  
                                         อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๒๘]  ๑.  สัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ     เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
สัญโญชนธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                        ๓.  สัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
สัญโญชนธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                                       ๒.  อารมัมณปจจัย 
           [๔๒๙] ๑.  สัญโญชนธรรมเปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
           คือ  เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย    สัญโญชนธรรมท้ังหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย   สญัโญชนธรรมและสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ  แลว 
พิจารณากุศลกรรมนั้น. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว      พิจารณามรรค,    ผล ฯลฯ 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ.     
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           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว      ที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ  ในกาลกอน ฯลฯ      
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ     หทยวัตถ ุ    ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
สัญโญชนธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต    ที่ไมใชสญัโญชนธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, ฯลฯ  อากิญ- 
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ  แก 
เจโตปริยญาณ     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมูปคญาณ     แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือบุคคลใหทานแลว  ฯลฯ  ศลี ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ   พิจารณา 
กุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌานแลว  ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญ- 
ชนธรรม ฯลฯ  ยอมยินด ี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภซ่ึงจักษุเปนตนนั้น 
ราคะ   ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
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                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม   และธรรมท่ีไมใชสญัโญชนธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย  
           คือบุคคลใหทานแลว  ฯลฯ   ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ   พิจารณา 
กุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ออกจากฌานแลว ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญ- 
ชนธรรม ฯลฯ  ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น 
สัญโญชนธรรม  และขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙)   พึงกระทําวา  เพราะปรารภน่ันเทียว. 
 
                                         ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๔๓๐] ๑.  สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           กระทาํสัญโญชนธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ  มีการกระ-  
ทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนทั้ง ๓ วาระ   (วาระท่ี ๑-๓) 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ    และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ   มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๔-๕-๖) 
           อารัมมณาธิปติ     สหชาตาธิปติ    แมแหงวาระทั้ง   ๓   ก็ควรกระทํา. 
พึงจําแนกท้ัง ๓ วาระอีก. 
                       ๗.  สัญญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           กระทาํสัญโญชนธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ   ม ี๓ วาระ   (วาระท่ี ๗-๘-๙) 
 
                                      ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๔๓๑] ๑.  สัญโญชนธรรม    เปนปจจยัแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  สญัโญชนธรรมท้ังหลาย  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกสัญโญชน-   
ธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง  ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย    มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัย  
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชสญัโญชนธรรม    ที่เกิดหลงั ๆ ฯลฯ     แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัย 
แกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ   แมทั้ง๒ วาระ  (วาระที่ ๕-๖) 
ก็พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว. 
                       ๗.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙) 
 
                                     ๕.  สมนันตรปจจัย 
           ๑.  สญัโญชนธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญญชนธรรม 
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 
                     ๖.  สหชาตปจจัย   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                                  ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๔๓๒] ๑.  สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน    อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           สัญโญชนธรรมทัง้หลาย  เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย   แมทั้ง ๓ วาระ  ก็เหมือนอยางนี้. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว     ใหทาน  ฯลฯ    ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
กอมานะ ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ ความปรารถนา ฯลฯ 
เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 472 

                       ๕.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก  
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี  ๓  อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๗.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๗-๘-๙)  
 
                                       ปุเรชาตปจจัย 
           [๔๓๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแก  จักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ   ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม    ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ยอมยินด ี ยอมเพลิด- 
เพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทัง้หลาย      ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ   ยอมยินด ี  ยอมเพลิด- 
เพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   สัญโญชนธรรม   และสัมปยุตตขันธ- 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                     ๑๑.   ปจฉาชาตปจจัย 
           [๔๓๔]  ๑.  สัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจจองปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                       ๓.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย       
                                                                    
                                    ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๔๓๕] ๑.  สัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ. 
 

      ๑๓.  กัมมปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๔๓๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓  วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี ๙  วาระ.  
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                        ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย  

           [๔๓๗] ๑.  สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           พึงจําแนก 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           พึงจําแนก 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม     เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทัง้หลาย     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย.  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม   ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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                       ๕.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           พึงจําแนก 
 

                                ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๔๓๘]  ๑.  สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                       ๒.   สัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ    และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                       ๓.  สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรมดวยอํานาจของอัตถิปจจัย เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ  ฯลฯ  
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                       ๕.  สัญโญชนธรรม  และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม-                          
สัญโญชนธรรม  ดวยอานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชสัญโญชนธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตสัญโญชน- 
ธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ยอมยินด ี  ยอมเพลิด 
เพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน   โทมนัส  ยอม  
เกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรมทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม   และธรรมท่ีไมใชสญัโญชนธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ    และ    ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรมทัง้หลาย ฯลฯ  เหมือนกับ  อาสวทุกะ. 
                       ๗.  สัญโญชนธรรมและธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ  และ สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ 
เหมือนกับอาสวทุกะ.  
                       ๘.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๔ อยาง  คือท่ีเปน    สหชาตะ,   สหชาตะ   รวมกับ  ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ และรวมกับ อินทริยะ   พึงจําแนก   เหมือนกับ 
อาสวทุกะ.  
                       ๙.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ, และ  สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
พึงจําแนก   เหมือนกับอาสวทุกะ.  
   

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๓๙]  ในเหตุปจจัย   มี ๔ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี  ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ   ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ  
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ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕  วาระ  ในอัตถิปจจัย  
ใน ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙  วาระ  ในวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๔๔๐] ๑.  สัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใช 
สัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม 
และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชสัญโญชนธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจขออุปนิสสย- 
ปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย  
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อํานาจของปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อินทริยปจจัย. 
                       ๕.   ธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,     เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาต  ปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชสัญโญชนธรรม      เปนปจจัยแก 
สัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                       ๗.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัยดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๙.  สัญโญชนธรรม และธรรมที่ไมใชสัญโญชนธรรม 
เปนปจจัยแกสัญโญชนธรรม  และธรรมท่ีไมใชสัญโญชนธรรม  ดวย  
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อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
 

                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๔๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                 อนุโลมปจจนียนัย 
              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๔๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔  วาระ....  ใน 
นสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ  ในนอุปนสิสย- 
ปจจัย  มี ๔ วาระ ฯลฯ ในนมัคคปจจัย มี ๔ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย  มี ๒ 
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี ๔ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี  ๔ วาระ. 
 

                                   ปจจนียานุโลมนัย 
                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๔๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  พึงกระทําอนุโลมมาติกา  ในอวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                        สัญโญชนทกุะ  จบ  
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                               ๒๑. สัญโญชนิยทุกะ  

                                         ปฏิจจวาระ   

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๔๔] ๑.  สัญโญชนิยธรรม อาศัยสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสญัโญชนิย- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           เหมือนกับโลกิยทกุะ   ในจูฬันตรทุกะ ไมมีแตกตางกัน. 
                                       สัญโญชนิยทุกะ  จบ  
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                  ๒๒.  สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๔๕] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสญัโญชน- 
สัมปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรมอาศัย สัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
           ปฏิสนธิ  ฯลฯ 
                       ๕.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะเหตุปจจัย               
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๖.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม   อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
           คือ   สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยโมหะ   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม    อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๘.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ  
ปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย   จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ.  
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                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
 

                               ๒.   อารัมมณปจจัย 
           [๔๔๖] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และโมหะ  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๖.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑  ทีส่หรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ  ๒ ฯลฯ 
 

                                  ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๔๔๗] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย  มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๑-๒-๓) 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะอธิปติปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชนสัมปยุตต- 
ธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  
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           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                                                ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๔๘]  ในเหตุปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   ม ี๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในนิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๖ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย    ม ี๙ วาระ    ในมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย  
มี ๖ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอัตถปิจจัย  มี ๙ วาระ   ใน- 
นัตถิปจจัย  มี ๖ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย  

                                            ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๔๙] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา.  
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                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น   เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ. 
                       ๓.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๕๐]   ในนเหตุปจจัย  มี  ๓ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชตปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี  ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
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                                      อนุโลมปจจนียนัย          

                   การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๕๑]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย   มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                         ปจจนียานุโลมนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๕๒]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ....   ใน- 
วิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในมัคคปจจัย   มี ๒ 
วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           แมสหชาตวาระ  ก็เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
                                                  ปฏิจจวาระ  จบ   
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                                    ปจจยวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๕๓] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ (วาระที่ ๑-๒-๓) 
เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ ตลอดถึงปฏิสนธิ   มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๖.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโมหะ  ที่สหรคต 
ดวยอุทธัจจะ.   
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เเละสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๘.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยตุต- 
ธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ. 
                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
           ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
 

                               ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๕๔] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  ม ี ๓ วาระ   เหมือนกบั 
ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ตลอดถึงปฏสินธิ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  
อาศัยหทยวัตถุ. 
           จักขุวิญญาณ   อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                       ๖.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต-  
ธรรม  อาศัยสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น    เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                      ๘.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม      อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม     เกิดขึ้น   เพราะ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม อาศัยสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และโมหะ  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคดวยอุทธัจจะ   และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                                   ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๔๕๕] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะอธิปติปจจัย  
           ฯลฯ    เพราะอวิคตปจจัย  
 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๔๕๖]  นเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย    มี ๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง   มี ๙ วาระ    ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  ม ี๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย 
                                     ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๔๕๗]  ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม       อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ.  
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                       ๓.  สัญโญชนวิปปยุตธรรม      อาศัยสัญโญชน-  
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ 
ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ   และ 
โมหะ  ที่สหรตดวยอุทธัจจะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๔.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม    อาศัยสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น    เพราะ 
นเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา  และหทยวัตถุ. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     อาศัยสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
นเหตุปจจัย  
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
อุทธัจจะ   และหทยวัตถุ. 
                                               ฯลฯ  
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                         การนับจานวนวาระในปจจนียะ  

           [๔๕๘]  ในนเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๗ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี  ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                   การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ  

           [๔๕๙]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี  ๓ วาระ.... ใน- 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ.  พึงกระทําอยางน้ี. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                      การนับจานวนวาระในปจจนียานุโลม 
            [๔๖๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ    ใน- 
ปจจัยทั้งปวง มี  ๖ วาระ  ในวิปากปจจัย มี  ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี  ๖ วาระ 
ในมัคคปจจัย มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๖ วาระ. 
            แมนสิสยวาระ  กเ็หมือนกับ ปจจยวาระ  
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                                   สงัสัฏฐวาระ  

                                    อนุโลมนัย   

                                  ๑.  เหตุปจจยั  

           [๔๖๑] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เจือกับสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   เจือกับขันธ     ทีเ่ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ 
ขันธ   ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม     เจือกับสัญโญชน-  
วิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓   เจือกับขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ   ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     เจือกับสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เจือกับโมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๔.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม     เจือกับสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   เกดิขึ้น   เพราะเหตุ 
ปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  เจือกับขันธ ๑ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
                                                   ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๖๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ    ในอารมัมณปจจัย มี  ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๖ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๖ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                             การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๖๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔  วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
           การนับจํานวนวาระท้ังสองนัยนอกนี้ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทํา 
อยางนี้.  
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                                        ปญหาวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๖๔] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมเปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ  
ปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ปฏิสนธิ ฯลฯ 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                                   ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๖๕] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย    
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่  ๒)  
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           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลใหทาน  สมาทานศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว   พิจารณามรรค,  พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,  แกโวทาน,  แกมรรค,  แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  พิจารณากิเลสที่ขมแลว  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ     หทยวัตถ ุ    ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัญโญชนวปิปยุตตธรรม  และโมหะ  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
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           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.  
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ. 
           รูปายตนะ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ    แกบพุเพนิวาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมปูคญาณ     แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว  ฯลฯ                                  
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญ- 
ชนวิปปยุตตธรรม   และโมหะ  ฯลฯ   ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภซึ่งจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม    และโมหะ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย          
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่  ๘) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๙) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ     ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                     ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๔๖๖] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํา ราคะ ฯลฯ  ทิฏฐิ 
ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ครั้นกระทําราคะเปนตนนั้นใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมเปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.   สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ    ศลี ฯลฯ    อุโบสถกรรม ฯลฯ     แลวกระทํา 
กุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา.  
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           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ   
           ออกจากฌานแลว ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ  ผล ฯลฯ  นิพพาน ฯลฯ 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,  แกมรรค,  แกผล,   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทานแลว ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรม  แลวยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําทานเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม     ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.  
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                                  ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๔๖๗] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมเปนปจจัยแกสัญโญชน-   
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  และโมหะ  ดวยอานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก  โมหะ  
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย 
แก ฯลฯ  ที่เกิดหลัง ๆ ฯลฯ   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิดหลัง  ๆ    และโมหะ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และ 
โมหะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย  
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               คือ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ  
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ที่เกิดหลัง  ๆ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                           ๘.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย 
              คือ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ 
เปนปจจัยแกโมหะ    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
              ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                         ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
              คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   ที่เกิดกอน ๆ   และโมหะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    ที่เกิดหลัง ๆ    และโมหะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

                               ๕.   สมนันตรปจจัย 
                       ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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              ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย  

           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๖ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 

                               ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๔๖๘] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                     ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย-  
ปจจัย.  
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                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.   สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ     ปญญา   สุขทางกาย     ทกุขทางกาย 
เสนาสนะ ฯลฯ  โมหะแลว    ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ   แก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย      
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา   สุขทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะ ฯลฯ 
โมหะ  แลวฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   และโมหะ   เปนปจจัยแก  ราคะ ฯลฯ   แก 
ความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อนันตรูปนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ศรัทธา ฯลฯ   ปญญา   สุขทางกาย ฯลฯ  เสนาสนะ  และโมหะ  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ     และโมหะ      ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๘.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   และโมหะ   ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย. 
                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต-   
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อนันตรปูนิสสยะ   และ   ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ    และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย  

           [๔๖๙]  ๑.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
             มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
             ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 514 

           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน    วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตธรรม 
และโมหะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาซ่ึงจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง 
เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
ปุเรชาตปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                 ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๔๗๐] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน-  
วิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   และโมหะ   ที่เกดิ 
ภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   ที่เกิดภายหลัง 
เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                                ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๔๗๑] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ  อาวัชชนะก็ดี 
วุฏฐานะก็ดี  ไมมี. 
 

                                    ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๔๗๒] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกโมหะ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย 
           คือ เจตนาที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย และ 
โมหะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๘.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                   ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๔๗๓] ๑.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ.  
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                                ๑๕.  อาหารปจจัย  

           [๔๗๔] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
 

      ๑๖.  อินทริยปจจัย  ฯลฯ    ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๖ วาระ. 
 

                               ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๔๗๕] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
                       ๒.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
                       ๓.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
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           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
                       ๔.   สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ  
วิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๕. สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
 

                                   ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๕๗๖] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย    มี ๑ วาระ   เหมือนกับ 
ปฏิจจวาระ. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแกโมหะ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกกายน้ี  
ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมเปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ  ๑   ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เปนปจจัยแกขันธ ๓   โมหะ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี  ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ  
และ อินทริยะ  พึงใหพิสดาร. 
                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           โมหะ   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ 
และโมหะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต-  
ธรรม  เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ  สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๘.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิ 
ปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  สหชาตะ   รวมกับ  ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ,   ปจฉาชาตะ  รวมกับ อาหาระ และรวมกับ  อินทริยะ  
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม,     โมหะและมหาภูตรูป 
ทั้งหลาย  ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ   เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกโมหะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยอุทธัจจะ   และโมหะ  ที่เกิดภายหลัง   เปน 
ปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดภายหลัง    และ 
กวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     ที่เกิดภายหลัง     และ 
รูปชีวิตินทรยี  เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    และสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ   สหชาตะ รวมกับ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และโมหะ  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 524 

           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ ๓  
และโมหะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒  ฯลฯ 
 

          ๒๒.  นัตถิปจจัย  ฯลฯ   ๒๔.  อวิคตปจจยั 
           ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย 
           ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย 
           ฯลฯ    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
 

                         การนับจานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๗๗]  ในเหตุปจจัย   มี ๖ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัญญมญัญปจจัย มี ๖ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ     ในอุปนสิสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย   ม ี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในวิปปยุตตปจจัย   ม ี๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ.  
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                                         ปจจนียนัย   
                      การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๔๗๘] ๑.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,      เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                       ๓.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
วิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย  
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,     เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                       ๕.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน-   
สัมปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  สัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และสญัโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                       ๗.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรมและสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม     เปนปจจัยแกสัญโญชนวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาต- 
ปจจัย. 
                       ๙.  สัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสญัโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม    เปนปจจัยแกสัญโญชนสัมปยุตตธรรม และสัญโญชนวิปปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           [๔๔๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี  ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                      อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๔๘๐]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๖ วาระ...  ใน 
นสมนันตรปจจัย มี ๖ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒วาระ  ในนอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในนมัคคปจจัย มี ๖ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
 

                                       ปจจนียานุโลมนัย   

                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๘๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๙  วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย มี  ๕ วาระ พึงนับบทที่เปนอนุโลม ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๙ วาระ. 
                                      สญัโญชนสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                 ๒๓.   สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย  

                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๘๒] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชนิย- 
ธรรม    อาศัยธรรมที่เปนท้ังสัญใญชนธรรม  และสัญโญชนิยธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๒.   ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชน- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยสัญโญชน- 
ธรรมทั้งหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนิยธรรม 
และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม    แตไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังสัญโญชนธรรม และสญัโญชนิยธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และ 
จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกามราคสัญโญชน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 529 

           พึงผูกจักรนัย  
                       ๔.   ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชน- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ๑  ที่เปนสัญโญชนิย- 
ธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ปฏิสนธิ  ฯลฯ  ตลอดถึงมหาภูตรูป. 
                       ๕.   ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชนิย- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   สัญโญชนธรรมทั้งหลาย    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนยิ-  
ธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม. 
                       ๖.   ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชนิย- 
ธรรม   และธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม   แตไมใชสัญโญชนธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓  สญัโญชนธรรมท้ังหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย 
ขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชนิย- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม  และ 
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม    แตไมใชสัญโญชนธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชน- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรมและสญัโญชนิยธรรม และ 
ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม     แตไมใชสัญโญชนิยธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชนิย- 
ธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนสัญโญชนธรรม  และสัญโญชนิยธรรม 
และธรรมท่ีเปนสัญโญชนิยธรรม   แตไมใชสัญโญชนธรรม   อาศัย  
ธรรมที่เปนท้ังสัญโญชนธรรม  และสัญโญชนิยธรรม  และธรรม 
ที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ   
ปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓  ทฏิฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน  และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชนิยธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม  และกามราค- 
สัญโญชน  ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
           เหมือนปฐมทุกะในสัญโญชนโคจฉกะ ทุกะแมนี้พึงใหพิสดารอยางนั้น 
ไมมีแตกตางกัน  เวนโลกุตตระ. 
                                   สญัโญชนสัญโญชนิยทกุะ  จบ  
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           ๒๔.  สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๘๓] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย   
           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยสัญโญชนธรรมท้ังหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย    
           คือ   ทิฏฐิสัญโญชน   อวิชชาสัญโญชน    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
อาศัยกามราคสัญโญชน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่เปนทัง้สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธ  ๓  อาศัยขันธ ๑  ทีเ่ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ  
                       ๕.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    สัญโญชนธรรมทั้งหลาย    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓    และสัญโญชนธรรมทั้งหลาย    อาศัยขันธ ๑   ที่เปน 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ทฏิฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยกามราคสัญโญชน และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
           พึงผูกจักรนัย  
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                       ๘.  ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   แตไมใช   
สัญโญชนธรรม   อาศัยธรรมที่เปนทัง้สัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรมแตไมใช 
สัญโญชนธรรม   และสัญโญชนธรรมท้ังหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  ทิฏฐิสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน อาศัยขันธ ๑  ที่เปน 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรม  แตไมใชสัญโญชนธรรม และกามราคสัญโญชน ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย 
 

                           การนบัจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๘๔]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                    ปจจนียนัย   

                                 ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๔๘๕] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชาสัญโญชน  อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน. 
                         ๒.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
วิจิกิจฉา. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  อาศัยธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชาสัญโญชน   อาศัยวิจิกิจฉาสัญโญชน   และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย.  
 

                        การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๘๖]  ในนเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในนอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาเสวน-  
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ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
           การนับจํานวนวาระท้ังสองนัย   นอกน้ีก็ดี  สหชาตวาระก็ดี  พึงกระทํา 
อยางที่กลาวมาแลว. 
           ปจจยวาระก็ดี    นสิสยวาระก็ดี    สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี 
เหมือนกับปฏิจจวาระ.  
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                                   ปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                  ๑.  เหตุปจจยั 
           [๔๘๗] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ กามราคสัญโญชน เปนปจจัยแกทิฏฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งสัญโญชนธรรมและสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม  และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  กามราคสัญโญชน  เปนปจจัยแกทิฏฐิสัญโญชน  อวิชชาสัญโญชน 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๔๘๘] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน-  
สัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย   สัญโญชนธรรมทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย    ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรมแตไมใชสัญโญชนธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภสัญโญชนธรรมทั้งหลาย  ขันธทั้งหลายท่ีเปนทั้งสัญโญชน- 
ธรรมและสญัโญชนสัมปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม   ขันธทั้งหลายท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
สัญโญชนธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม  แต  
ไมใชสัญโญชนธรรม  สญัโญชนธรรมท้ังหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม   และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่เปนสัญโญชนสัมปยตุตธรรม  แต 
ไมใชสัญโญชนธรรม     สัญโญชนธรรมทั้งหลาย   และขันธทั้งหลายท่ีเปน 
สัญโญชนสมัปยุตตธรรม   แตไมใชสัญโญชนธรรม   ยอมเกดิข้ึน. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนทั้งสัญโญชนสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ. 
(วาระที่ ๗-๙) 
 

                                  ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๔๘๙] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๑-๓)  
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                       ๔.  ธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๔-๖) 
           อารัมมณาธิปติก็ดี    สหชาตาธิปติก็ดี    พึงกระทําในวาระ   แมทั้ง ๓ 
เหลาน้ี. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ สัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
สัญโญชนธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม   และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๙) 
 

                                ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๔๙๐] ๑.   ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           การจําแนกไมมี   เหมือนกับอารัมมณปจจัย  ไมมีแตกตางกัน. 
 

      ๕.  สมนันตรปจจัย  ฯลฯ   ๑๐.  อาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย   ม ี๙ วาระ.  
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           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           พึงกระทําโดยนัยแหงอารัมมณปจจัย. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
 

                                 ๑๑.  กัมมปจจัย 
           [๔๙๑] ๑.  ธรรมทีเ่ปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
สัญโญชนธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชสัญโญชนธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั   มี ๓ วาระ. 
 

      ๑๒.  อาหารปจจัย  ฯลฯ      ๒๑.  อวิคตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   ม ี ๓ วาระ. 
            ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย  ม ี๙ วาระ  
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย   มี ๙ วาระ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๔๙๒]  ในเหตุปจจัย   มี ๓ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙  วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ   ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอาเสวนปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  ในอินทริย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ  ใน 
สัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ 
ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                             ปจจนยีนัย 
                               การยกปจจัยในปจจนยีะ 
           [๔๙๓] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และสัญโญชน- 
สัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม    และ 
สัญโญชนสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย  ฯลฯ  
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           ๙ วาระ  พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว  พึงเปลี่ยนแปลง  ในบททั้ง ๓ 
นั่นเทียว  นานาขณิกะ  ไมมี.  
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๙๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย   

                        การนัยจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๔๙๕]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ ในนปุเรชาต- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓ 
วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๔๙๖]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ. . .  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  พึงกระทําบทที่เปนอนุโลม ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๙ 
วาระ. 
                               สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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         ๒๕.  สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ      

                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๔๙๗] ๑.  ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชน- 
วิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ปฏิสนธิ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว   มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนสัญโญชนวปิปยุตตอสัญโญชนิยธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิย- 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๓.   ฯลฯ    ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญ- 
ชนิยธรรม  ฯลฯ   พึงกระทํา ๒ วาระ. 
           ทุกะน้ีเหมือนกับโลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                       สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทกุะ  จบ   
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                                  ๒๖.  คันถทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ    

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๔๙๘] ๑.  คันถธรรม    อาศัยคันถธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  อภิชฌากายคันถะ   อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ,    สีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ,  อภิชฌากายคันถะ  อาศัยอิทังสัจจา- 
ภินิเวสกายคันถะ,   อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  อาศัยอภิชฌากายคันถะ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   อาศัยคันถธรรม 
ทั้งหลาย. 
                       ๓.  คันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม   อาศัย 
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  อภิชฌากายคันถะ  สัมปยตุตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป 
อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถธรรม. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒.  
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ   อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลายอาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                       ๕.  คันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  คันถธรรมท้ังหลาย   อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม. 
                       ๖.  คันถธรรม   และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัย 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ 
อาศัยขันธ ๒. 
                       ๗.  คันถธรรม   อาศัยคันถธรรม    และธรรมท่ีไมใช  
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ  และสัมปยตุต-  
ขันธทั้งหลาย.                 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัยคันถธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชคันถธรรม 
และคันถธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยคันถะและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
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                       ๙.  คันถธรรม   และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัย  
คันถธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อภิชฌากายคันถะ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชคันถธรรม   และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           พึงผูกจักรนัย 
                                               ฯลฯ 
           เพราะอารัมมณปจจัย    ฯลฯ    เพราะอวิคตปจจัย 

                      การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๔๙๙]  ในเหตุปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในปจจัยทั้งปวง  มี  ๙ วาระ     ในวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        ปจจนียนัย  

                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๕๐๐] ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  อาศัยธรรมท่ีไมใชคันถ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชคันถธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           อเหตุกปฏิสนธิ   ตลอดถึงอสัญญสัตว.  
           โมหะ   ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                              ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๕๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม อาศัยคันถธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนอารัมมณปจจัย  
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยคันถธรรมท้ังหลาย. 
                         ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                          ๓.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม   อาศัยคันถธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยคันถธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ 
 

            ๓.  นอธิปติปจจัย   ฯลฯ   ๗.  อุปนิสสยปจจัย  

           ฯลฯ    เพราะนอธปิติปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ    เพราะนอนันตรปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ    เพราะนสมนันตรปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           ฯลฯ    เพราะนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ    เพราะนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                                    ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๕๐๒]  ๑.  คันถธรรม    อาศัยคันถธรรม    เกิดขึ้น   เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย  
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           คือ  ในอรูปภูมิ   อภิชฌากายคันถะ   อาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ อาศัยอภิชฌากายคันถะ,  ในอรูปภูมิ สีลัพพตปรามาส 
ไมมี.  
           พึงกระทํา ๙ วาระ  อยางนี้. 
 

              ๙.  นปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ    ๒๐.  โนวิคตปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนกัมมปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนวิปากปจจัย   ม ี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนอาหารปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนมัคคปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะโนวิปปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เพราะโนวิคตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                                การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๐๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี  ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๓ วาระ   ในนสมนันตร-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอัญญมัญญปจจัย  มี ๓ วาระ    ในนอุปนิสสยปจจัย  
มี ๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย   มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   มี  ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย  
มี ๓ วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ     ในโนนัตถิปจจัย   ม ี๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๐๕]   เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย   มี ๓ วาระ...ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ 
           พึงนับอยางที่กลาวมาแลว. 
 

                                           ปจจนียานุโลม   

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๐๕]   เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย   มี  ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           สหชาตวาระ   เหมือนกับ  ปฏจิจวาระ.  
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                                       ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย  

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๐๖] ๑.  คันถธรรม  อาศัยคันถธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย   ม ี๓ วาระ  เหมือนกับ   ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ-  
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ  ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ๑ ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,   ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  คันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ     คันถธรรมท้ังหลาย     อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม  
คันถธรรมท้ังหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๖.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    อาศัย 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓  คันถธรรมทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒.  
           คันถธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๗.  คันถธรรม  อาศัยคันถธรรม   และธรรมที่ไมใช 
คันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ อภิชฌากายคันถะ อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย.  
           พึงผูกจักรนัย 
           อภิชฌากายคันถะ  อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ   และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัยคันถธรรม   และ 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชคันถธรรม 
และคันถธรรมทั้งหลาย  อาศัยขันธ ๒. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัยคันถธรรม  และหทยวัตถุ. 
                       ๙.  คันถธรรม   และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   อาศัย  
คันถธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อภิชฌากายคันถะ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชคันถธรรม  และสลีัพพตปรามาสกายคันถะ ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
           พึงผูกจักรนัย   
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           อภิชฌากายคันถะ  และสัมปยุตตขันธ  อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ 
และหทยวัตถุ   ยอมเกิดข้ึน.  
           พึงผูกจักรนัย 

                      การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๕๐๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย    มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                       ปจจนียนัย  

                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๕๐๘]  ๑.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชคันถ- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชคันถธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ปฏิสนธิ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   และหทยวัตถุ ฯลฯ 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
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                                  อนุโลมปจจนียนัย  

               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๑๐]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ ฯลฯ   นโนวคิตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                   ปจจนียานุโลมนัย  

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๑๑]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี ๑ วาระ...  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           แมนิสสยวาระ  กเ็หมือนกับ   ปจจยวาระ  นั่นเอง. 
           สังสัฏฐวาระก็ดี   สัมปยุตตวาระก็ดี   พึงกระทําเปน ๙ วาระ  รูปไมมี.  
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                                    ปญหาวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑.  เหตุปจจยั 
           [๕๑๒] ๑.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถะท่ีเปนสัมปยุตต- 
ธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  คันถธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม    และธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
คันถธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม เปนปจจัยแกคันถะท่ีเปนสัมปยุตต- 
ธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย,    คันถธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๗.  คันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม   และไมใชคันถธรรม   เปนปจจัย 
แกคันถะที่เปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๘.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม   และไมใชคันถธรรม   เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๙.  คันถธรรม   และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม    ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย  
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           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม   และไมใชคันถธรรม   เปนปจจัย 
แกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,    คันถธรรม    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย.  
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๕๑๓] ๑.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที ๒) 
           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม ยอม 
เกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย    คันถธรรม    และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  ทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  แลวพิจารณากุศลกรรม 
นั้น. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน.  
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           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว   พิจารณามรรค,   พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน.  
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว      ที่ไมใชคันถธรรม ฯลฯ 
กิเลสที่ขมแลว   กิเลสที่เคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถ- 
ธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต   ที่ไมใชคันถธรรม   ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ     เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญ-  
จัญญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแก    อิทธวิิธญาณ,    แก 
เจโตปริยญาณ,     แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ,    แก 
อนาคตังสญาณ,   แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 558 

           คือ   บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ    อุโบสถกรรมแลว     ยอมยินดี  
ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น     เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน   ราคะ  ยอม 
เกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน ฯลฯ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมที่เคยส่ังสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว  พิจารณาฌาน. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น     ราคะ  ยอมเกิดข้ึน 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรมแลว   ยอม 
ยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนั้น  เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น  คันถ- 
ธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว  พิจารณาฌาน. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น     คันถธรรม   และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  คันถธรรม  และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั มี ๓ วาระ  (วาระ 
ที่ ๗-๙) 
           พึงกระทําคําวา   เพราะปรารภ.  
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                                 ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๕๑๔] ๑.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ  
ของอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           พึงกระทําวาใหเปนอารมณอยางหนักแนน เหมือนกับ  อารัมมณปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
           ใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ  ผล ฯลฯ  นิพพาน ฯลฯ 
           นิพพาน   เปนปจจัยแก   โคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           ที่เปน   สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                       ๓.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           ใหทานแลว  ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทังหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทําซ่ึงจักษุ ฯลฯ 
หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น 
กระทําซ่ึงกุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ  ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ    และ   สหชาตาธิปติ  
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําซ่ึงทาน ฯลฯ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครัน้กระทําทานเปนตน  
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นั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   คันถธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน.  
            ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
            อธิปติธรรมที่ไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
คันถธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                         ๕.  คันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
             มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ    ม ี๓ วาระ. 

                                          ๔.  อนันตรปจจัย  

             [๕๑๕] ๑.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย 
             คือ  คันถธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกคันถธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                         ๒.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
             คือ  คันถธรรมท้ังหลาย  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
ไมใชคันถธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
              คันถธรรมทั้งหลาย   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
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                       ๓.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม   และธรรม  
ที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    คันถธรรมท้ังหลาย    ที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ทั้งหลายท่ีเกิดหลัง ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่  
ไมใชคันถธรรม   ดวยอานาจของอนันตรปจจัย   มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๔-๕-๖) 
           ๒ วาระ  พึงกระทําอาวัชชนะ,  วาระที่ ๑  ไมมี. 
                       ๗.  คันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  (วาระที่ 
๗-๘-๙) 
           วุฏฐานะแมหน่ึง  พึงกระทําในวาระทามกลาง. 
 

        ๕.  สมนันตรปจจัย   ฯลฯ   ๘.  นิสสยปจจัย 
                       ๑.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของสมนันตรปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๙ วาระ.  
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                              ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๕๑๖] ๑.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย  
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           คันถธรรมทั้งหลาย   เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  มี ๓ วาระ 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลวใหทาน ฯลฯ  กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะแลว ใหทาน ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ    แกผลสมาบัติ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกราคะ  ฯลฯ  แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ  ถอืทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกคันถธรรม  และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ม ี๓ วาระ  (วาระที่ ๗-๘-๙) 
           พึงกระทํา  โดยนัยแหงอารัมมณปจจัย.  
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                             ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย  

           [๕๑๗]  ๑.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกธรรมท่ี 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถ ุ  โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ  โทมนสั  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณปุเรชาตะ  และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ  
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน  ฯลฯ  โทมนสั 
ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกคันถธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของปุเรชาต- 
ปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอม 
เกิดข้ึน  คันถธรรมและสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกคันถธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

      ๑๑.    ปจฉาชาตปจจัย   ฯลฯ     ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ.  
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                              ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๕๑๘] ๑.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชคันถธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ    และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           คือ    เจตนาที่ไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
คันถธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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                                ๑๔.  วิปากปจจัย   

                       ๑.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 

     ๑๕.  อาหารปจจัย  ฯลฯ   ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๙ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๙ วาระ. 
 

                               ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๕๑๙] ๑.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกคันถธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม  ดวยอานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกคันถธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๕.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
 

                                  ๒๑. อัตถิปจจัย 
           [๕๒๐] ๑.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย  ม ี๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                       ๒.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ    ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก   
           คันถธรรมทั้งหลาย  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก   
           คันถธรรมทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง  เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๓.  คันถธรรมเปนปจจัยแกคันถธรรม  และธรรมท่ีไม 
ใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจ- 
วาระ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ  ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรมทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ   ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกคันถธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมี่ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธ ๑   ที่ไมใชคันถธรรม   เปนปจจัยแกขันธ ๓,   คันถธรรมและ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   คันถธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกคันถธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๗.  คันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ   สหชาตะ  รวมกบั  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแก 
อภิชฌากายคันถะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอภิชฌากาย- 
คันถะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๘.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ, 
ปจฉาชาตะ,   ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           ขันธ ๑   ที่ไมใชคันถธรรม   และคันถธรรมทั้งหลาย    เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ที่ไมใชคันถธรรม    ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ  ๒ ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           คันถธรรมทั้งหลาย  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
คันถธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           คันถธรรม    และมหาภูตรูปทั้งหลาย    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           คันถธรรม แสะสมัปยุตตขันธทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกาย 
นี้   ทีเกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อาหาระ  ไดแก 
           คันถธรรมทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง   และกวฬีการาหาร   เปนปจจัยแก 
กายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ   อนิทริยะ  ไดแก 
           คันถธรรมทั้งหลายท่ีเกิดภายหลัง    และรูปชีวิตินทรีย   เปนปจจัยแก 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                       ๙.  คันธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม   และธรรมที่ไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑   ที่ไมใชคันถธรรม    และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ    เปน 
ปจจัยแกขันธ ๓   และอภิชฌากายคันถะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย  
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกอภิชฌากาย- 
คันถะ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย 
 

                        การนับจานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๒๑]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
ปจจัยทั้งปวง  ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
กัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ 
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ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
 

                                         ปจจนียนัย   

                           การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๕๒๒] ๑.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอาํนาจ 
ของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  คันถธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  คันถธรรม   เปนปจจัยแกคันถธรรม    และธรรม 
ที่ไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกธรรมที่ 
ไมใชคันถธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ  
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ปจฉาชาตปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,     เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย   ดวยอานาจของสหชาต- 
ปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถธรรม 
และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปน 
ปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๗.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม   เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชคันถธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๙.  คันถธรรม    และธรรมท่ีไมใชคันถธรรม    เปน 
ปจจัยแกคันถธรรม    และธรรมที่ไมใชคันถธรรม    ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๒๓]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๒๔]   เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ...ฯลฯ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสย- 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ   ในนมัคคปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในโนนัตถ-ิ  
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย   

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๒๕]   เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ....  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําบทท่ีเปนอนุโลมใหบริบูรณ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                                   คันถทุกะ  จบ   
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                                ๒๗. คันถนิยทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ    

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย  

           [๕๒๖] ๑.  คันถนิยธรรม อาศัยคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถนิยธรรม ฯลฯ 
           โลกิยทุกะ  ในจูฬนัตรทุกะ  ฉันใด  พึงแจกฉันนั้น   ไมมีแตกตางกัน. 
                                      คันถนิยทุกะ  จบ  
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                         ๒๘.  คนัถสัมปยุตตทุกะ 
                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๒๗] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม    อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ฯลฯ 
                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม      อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม. 
           โลภะ    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
           ปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓   โลภะ   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวย 
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ขันธ ๓  ปฏิฆะ  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑   ทีส่หรคตดวย 
โทมนัส ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม    อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑    ทีเ่ปนคันถ- 
วิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปฏิฆะ. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  อาศัยขันธทั้งหลาย. 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม     อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยปฏิฆะ. 
                       ๖.  คันถสัมปยุตตธรรม    และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปฏิฆะ. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม    อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม   และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
           ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโทมนัส    และปฏิฆะ ฯลฯ 
ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๘.  คันถวปิปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม   และโลภะ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ. 
                       ๙.  คันถสัมปยุตตธรรม       และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป      อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส 
และปฏิฆะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย  

           [๕๒๘]  ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม    อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ     ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ  
                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  โลภะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุตตธรรม. 
           ปฏิฆะ  อาศัยขันธทั้งหลาย  ทีส่หรคตดวยโทมนัส. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม    และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถสัมปยุตตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และโลภะ  อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓ และปฏิฆะ อาศัยขันธ ๑ ที่สหรคตดวยโทมนัส ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม     อาศัยคันถวิปปยตุตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม     อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย  
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           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยปฏิฆะ.  
                       ๖.  คันถสัมปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรมเกิดขึ้น  เพราะอารัมมณปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุตตธรรม   และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส  และปฏิฆะ ฯลฯ ขันธ 
๒ ฯลฯ 
                                                 ฯลฯ 
 

                        การนับจานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๒๙]   ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ       ในอารมัมณปจจัย มี ๖ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   ในอนันตรปจจัย มี ๖ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๖ วาระ   ใน 
นิสสยปจจัย มี ๙ วาระ     ในอุปนิสสยปจจัย มี ๖ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย มี 
๖ วาระ   ในอาเสวนปจจัย มี ๖ วาระ    ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑  วาระ    ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ    ในอินทริยปจจัย มี ๙ วาระ 
ในฌานปจจัย  ม ี๙ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๙ วาระ    ในสัมปยุตตปจจัย มี ๖ 
วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ   ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย 
มี ๖ วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๖ วาระ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                      ปจจนียนัย 
                                  ๑.  นเหตุปจจัย  

           [๕๓๐] ๑.  คันถวปิปยุตตธรรม      อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  
เกิดขึ้นเพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑     ทีเ่ปนคันถวิปป- 
ยุตตธรรม  ซึง่เปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           อเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดจนถึงอสัญญสัตว 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ.   
 

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๓๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ    ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย มี  ๓ 
วาระ      ในนปุเรชาตปจจัย   ม ี๗ วาระ     อรูปภูมิเมื่อจะแจกในนปุเรชาต- 
ปจจัยพึงกระทํากอน,    รูปภูมิยอมไดในที่ใด   พึงกระทําภายหลัง,  และปฏฆิ 
ไมมีในอรูปภูมิ.   ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ    ในนอาเสวนปจจัย  มี  ๙ 
วาระ  ในนกมัมปจจัย มี  ๔ วาระ    ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอาหาร 
ปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทรยิปจจัย มี ๑ วาระ    ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ    ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตต- 
ปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ    ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                 อนุโลมปจจนียนัย   

             การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๓๒]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในโนวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้. 
 

                                        ปจจนียานุโลม   

                 การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๓๓]  เพราะนเหตุปจจัย    ในอารัมมณปจจัย    ม ี๑ วาระ... 
ฯลฯ    ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
           สหชาตวาระ  ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว.  
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                                    ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย  

                                   ๑.  เหตุปจจยั 
           [๕๓๔]  ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย 
           มี ๓ วาระเหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม     อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  หทยวัตถุ  อาศัยขันธทั้งหลาย,  ขันธทั้งหลาย  อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           ฯลฯ  มหาภูตรูป  ๑  ฯลฯ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม     อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยปฏิฆะ. 
                       ๖.  คันถสัมปยุตตธรรม    และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  
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           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   อาศัยหทยวัตถุ.  
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยโลภะที่เปนทิฏฐิ- 
คตวิปปยุตตธรรม. 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยปฏิฆะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   อาศยัหทยวัตถุ. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   และหทย-  
วัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม,  หทยวัตถุ  และปฏิฆะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส.  หทยวัตถ ุ และปฏิฆะ 
ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
                       ๘.  คันถวปิปยุตตธรรม     อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม   และโลภะ.  
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           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และปฏิฆะ.  
           โลภะ  อาศัยขันธทั้งหลาย    ทีส่หรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุตตธรรม   และหทยวัตถุ. 
           ปฏิฆะ  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และหทยวัตถุ. 
                       ๙.  คันถสัมปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
อาศัยคันถสัมปยุตตธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโลภะที่ 
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ  ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส 
และปฏิฆะ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓  และโลภะ  อาศัยขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม    และหทยวัตถุ ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓   และปฏฆิะ    อาศัยขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโทมนัส  และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
                                              ฯลฯ  
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                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม  

           [๕๓๕]  ในเหตุปจจัยมี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย มี ๙ 
วาระ  ปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑  วาระ  ในอาหารปจจัย 
มี ๙ วาระ ฯลฯ   ในอวิคตปจจัย ม ี๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                        ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๕๓๖] ๑.  คันถวิปปยุตตธรรม    อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ ฯลฯ  อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม   ซึ่งเปนอเหตุกะ. 
           อเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ   กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม      ซึ่งเปนอเหตุกะ      อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                                                       ฯลฯ 
 

                             การนับจานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๓๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในนอุปนิสสย-  
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ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย มี ๗ วาระ    ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙  
วาระ  ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี  ๔  วาระ   ในนวิปาก 
ปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓  วาระ    ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ    ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย   

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๓๘]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ.... ฯลฯ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ. 
           พึงนับอยางที่กลาวมาแลว. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย  

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๓๙]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ... ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           แมนิสสยวาระ  กเ็หมือนกับ  ปจจยวาระ  
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                                     สงัสัฏฐวาระ  

                                       อนุโลมนัย   

                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๔๐] ๑.  คันถสมัปยุตตธรรม   เจือกับคันถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    เจือกับขันธ ๑    ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม    เจือกับคนัถสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  โลภะ   เจือกบัขันธทั้งหลาย   ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต-  
วิปปยุตตธรรม. 
           ปฏิฆะ  เจือกับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เจือกับคันถสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และโลภะ   เจือกับขันธ ๑    ทีส่หรคตดวยโลภะที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๓    และปฏฆิะ    เจือกับขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโทมนัส ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม    เจือกับคนัถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓      เจือกับขันธ ๑      ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม    เจือกับคนัถวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ สัมปยุตตขันธท้ังหลาย  เจือกับโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม. 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับปฏิฆะ. 
                       ๖.  คันถสัมปยุตตธรรม    เจือกับคนัถสัมปยุตตธรรม 
และคันถวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓     เจือกับขันธ ๑     ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคต- 
วิปปยุตตธรรม   และโลภะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ  ๓  เจือกับขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส  และปฏิฆะ  ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
                                                   ฯลฯ 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๔๑]  ในเหตุปจจัย มี ๖ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๖ วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย มี ๖ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๖ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๖ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี  ๖ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย  

                                    ๑.  นเหตุปจจัย 
           [๕๔๒]  ๑.  คันถวิปปยุตตธรรม     เจือกบัคันถวิปปยุตตธรรม  
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ฯลฯ  อาศัยคันถวิปปยุตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคต  
ดวยอุทธัจจะ เจือกับขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                                                    ฯลฯ 
 

                                            ปจจนียนัย   

                        การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๔๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอธิปติปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๖วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๖ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย  มี ๖ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๖ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๔๔]  เพราะเหตุปจจัย    ในนอธิปติปจจัย  มี  ๖ วาระ...    ใน 
นปุเรชาตปจจัย   ม ี๖ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนอาเสวน-  
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ปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนวิปากปจจัย  ม ี๖ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ.  
 

                                    ปจจนียานุโลมนัย  

                การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๔๕]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย   มี ๑ วาระ.  
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                                         ปญหาวาระ  

                                          อนุโลมนัย 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๔๖] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรมเปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแก 
โลภะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส   เปนปจจัยแกปฏิฆะ   และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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           เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ,   โลภะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ,  ปฏิฆะ   และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ปฏิฆะ    เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  โลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ปฏิฆะ  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยตุต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  
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           คือ   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอานาจของเหตุปจจัย. 
           ปฏิฆะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส    และปฏิฆะ     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๘.  คันถสมัปยุตตธรรม       และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ 
เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๙.  คันถสัมปยุตตธรรม และคันถวปิปยุตตธรรม เปน 
ปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม   และคันถวิปปยุตตธรรม    ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 597 

            คือ   เหตุที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและโลภะ  
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย. 
            เหตุที่สหรคตดวยโทมนัส    และปฏิฆะ    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
 

                                    ๒.  อารัมมณปจจัย 
            [๕๔๗] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
            คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม     ขันธทั้ง 
หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
            พึงถามถึงมูลในแมทั้ง ๓ วาระ   (วาระท่ี ๑-๓) 
            เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    ขันธทั้งหลายท่ี 
เปนคันถวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
            เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตธรรม    ขันธทั้งหลายที่ 
สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน,   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย   
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           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ   อุโบสถกรรม ฯลฯ  แลวพิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           บุคคลพิจารณากุศลกรรมทั้งหลาย  ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           บุคคลออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรคแลว   พิจารณามรรค,   พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,   แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลาย  พิจารณากิเลสทั้งหลายท่ีละแลว   ทีเ่ปนคันถวิปป- 
ยุตตธรรม,    พิจารณากิเลสท้ังหลายที่ขมไว,    ยอมรูกิเลสทั้งหลายท่ีสั่งสมไวใน 
กาลกอน.  
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ   หทยวัตถ ุ  ขันธทั้งหลายที่เปนคันถ- 
วิปปยุตตธรรม   โลภะ   และปฏิฆะ   โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ที่เปนคันถวิปปยุตต- 
ธรรม   ยอมเกิดข้ึน   วิจิกจิฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ  ฯลฯ   โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม 
ดวยเจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ    เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,     อากิญจัญ- 
ญายตนะ   เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  
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           รูปายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน  
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม       เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริยญาณ    แกปพุเพนิวาสานุสสติญาณ    แกยถากัมมูปคญาณ   แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   ซึ่งกุศลกรรมนั้น      เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น   ราคะท่ี 
เปนคันถสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือบุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ   เพราะปรารภขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  โลภะ  และปฏฆิะ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคต 
ดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   เเละโลภะ    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
โทมนัส   และปฏิฆะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม   ดวยอานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปป- 
ยุตตธรรม    และโลภะ,    ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัสและปฏิฆะ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
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           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๘)  
           เพราะปรารภขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม, โลภะ  และขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยโทมนัสและปฏฆิะ  ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม และโลภะ  ขันธทัง้หลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ  ขันธทัง้หลาย 
ที่สหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    และโลภะ    ขันธทั้งหลายที่  
สหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๕๔๘] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                       ๒.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ    สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม       เปน 
ปจจัยแกโลภะ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส   เปนปจจัยแกปฏิฆะ  และจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม       เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  โลภะ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
           อธิปติธรรมที่สหรคตดวยโทมนัส เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
ปฏิฆะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรมแลว  ฯลฯ   กระทํากุศล 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           บุคคลกระทํากุศลกรรมทั้งหลาย  ที่เคยสั่งสมไวแลวในกาลกอนใหเปน 
อารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           บุคคลออกจากฌาน      กระทําฌานใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว 
พิจารณา. 
           พระอริยะท้ังหลาย   ออกจากมรรค   กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนนแลวพิจารณา, กระทําผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน แลวพิจารณา, 
กระทํานิพพานใหเปนอารมณอยางหนักแนน   แลวพิจารณา. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล,  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้น   ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปน 
คันถวิปปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           ทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน   พิจารณาฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม    และโลภะ   ใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน    ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว     ราคะ 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยตุต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
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           เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตต-  
ธรรม   และโลภะ   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวย 
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม  และโลภะ  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัม- 
ปยุตตธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๘) 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม   และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม    และโลภะใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวย 
โลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ   ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                       ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๕๔๙] ๑.  คันถสมัปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม     ที่เกิดกอน ๆ    เปน  
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๒) 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ     ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ที่ 
เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม      ที่เกิดหลัง ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกปฏิฆะ 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๓) 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ทีเ่กิด 
กอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตต- 
ธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ   และโลภะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่เกิดหลัง ๆ    และปฏิฆะ     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ   โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก  
โลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ทีเ่กิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ปฏิฆะท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกปฏิฆะ ที่เกิด 
หลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม   ที่เกดิกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           อนุโลม   เปนปจจัยแกโคตรภู   แกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตร-  
ปจจัย. 
                       ๕.   คันถวปิปยุตตธรรม เปนปจจัยแกคัยถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   ที่เกิดหลงั ๆ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ปฏิฆะ  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส 
ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอนันตรปจจัย  
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           คือ  โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแก  
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ที่เกิดหลัง ๆ และ 
โลภะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ปฏิฆะ  ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส 
ที่เกิดหลัง ๆ   และปฏิฆะ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ    ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และโลภะ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และ 
ปฏิฆะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม     และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ที ่ 
เกิดกอน ๆ  และโลภะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ  ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  ที่เกดิกอน ๆ  และปฏิฆะ   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๗) 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ทีเ่กิด 
กอน ๆ   และโลภะ    เปนปจจัยแกโลภะท่ีเปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   ที่เกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่เกิดกอน ๆ  และปฏิฆะ   เปน  
ปจจัยแกปฏิฆะ  ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และ 
โลภะ,   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และปฏิฆะ   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  ทีเ่กิด 
กอน ๆ    และโลภะ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ    ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม ทีเ่กิดหลัง ๆ และโลภะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    ที่เกิดกอนๆ  และปฏิฆะ   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   ที่เกิดหลัง ๆ   และปฏิฆะ   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 

                 ๕.  สมนันตรปจจยั  ฯลฯ  ๘.  นิสสยปจจัย 
                       ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของสมนันตรปจจัย 
 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  
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                               ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๕๕๐] ๑.  คันถสมัปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๒) 
           พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย  ทั้ง ๓ นัย 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ 
เปนคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓) 
           พึงกระทําอุปนิสสยปจจัย  ทั้ง ๓ นัย 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่  
สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    และปฏิฆะ 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.   คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต-   
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี  ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ    อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว    ใหทาน ฯลฯ    ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ความปรารถนา 
สุขทางกาย   ทุกขทางกาย   อุตุ   โภชนะ  ฯลฯ    เสนาสนะ   แลวใหทาน  ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา  ราคะ ฯลฯ  ความปรารถนา  เสนาสนะ  เปน 
ปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ    แกปญญา   แกราคะ   แกโทสะ   แกโมหะ   แกมานะ 
แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ   และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ   ปญญา   ราคะ  ฯลฯ    มานะ   ความ 
ปรารถนา ฯลฯ   เสนาสนะแลว   ฆาสัตว ฯลฯ  ทาํลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแก   ราคะ   แกโทสะ   แกโมหะ 
แกมานะ   แกทิฏฐิ   แกความปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม     และคันถวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
มีอุปนิสสยะทั้ง ๓ นัย.  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   ปญญา   ราคะ   โทสะ   โมหะ  มานะ. 
ความปรารถนา  สุขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะแลว  ฆาสัตว  ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา ราคะ โทสะ โมหะ  ความปรารถนา  เสนาสนะ 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ    ทีเ่ปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
และโลภะ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม     และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารัมมณูปนิสสยะ   อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และ 
โลภะ,  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระท่ี ๘)  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และ  
โลภะ   และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ   เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม  แกโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และ 
ปฏิฆะ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และ 
โลภะ  และขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะ    เปนปจจัยแกขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ    ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และโลภะ    เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส     และปฏิฆะ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
 

                                       ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๕๕๑] ๑.  คันถวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ    ยอมยนิดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ 
ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน  วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถวิปปยุตตธรรม   และ 
โลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และปฏิฆะ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ   วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม ยอมเกดิข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๓.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต-  
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของปุเรชาตปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 614 

           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   อารัมมณปุเรชาตะ   และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก  
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ 
ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม,   โลภะ,  ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และ 
ปฏิฆะ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ     ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม,  โลภะ,   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส และปฏิฆะ 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๕๕๒] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย   มี ๑ วาระ. 
                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม     และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม 
ที่เกิดภายหลัง    และโลภะ,     ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส     และปฏิฆะ 
เปนปจจัยแกกายน้ี    ที่เกดิกอน  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย.  
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                               ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๕๕๓] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม   ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย 
           เหมือนกับอารัมมณปจจัย.  
           อาวัชชนะก็ดี  วุฏฐานะก็ดี  ไมมี. 
 

                                     ๑๓. กัมมปจจัย 
           [๕๕๔] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                         ๒.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนัจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแก    จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ   ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัย 
แกโลภะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส  เปนปจจัยแกปฏิฆะ และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           คือ    เจตนาที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย,  โลภะ    และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
           เจตนาที่สหรคตดวยโทมนัส      เปนปจจัยแกสัมปยตุตขันธทั้งหลาย, 
ปฏิฆะ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ   และ    นานาขณิกะ 
           ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
           เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก  
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           เจตนาที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
 

                                   ๑๔.  วิปากปจจัย 
           [๕๕๕] ๑.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปากปจจัย   ม ี๑ วาระ. 
 

       ๑๕.  อาหารปจจัย   ฯลฯ      ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๕๕๖] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  ม ี๔ วาระ 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย   มี ๖ วาระ 
           ฯลฯ    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย   ม ี๖ วาระ 
 

                                  ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย 
           [๕๕๗]  ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย    
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
           พึงจําแนก.  
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                       ๒.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย  
                       ๓.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ     ที่เปน 
ทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมและ  โลภะ, แกขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส  และ 
ปฏิฆะ  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                       ๕.  คันถสัมปยุตตธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรมเปน 
ปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และ 
โลภะ   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย    ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส    และปฏิฆะ    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย.  
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และ 
โลภะ   และขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะท่ีเกิดภายหลัง   เปน 
ปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                                     ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๕๕๘] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ  เหมือนกับปฏิจจวาระ. 
                       ๒.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ  พึงจําแนก. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม   โดยอัตถิปจจัย   มี ๑ วาระ   เหมือน 
กับปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ   อินทรยิะ  ฯลฯ   พึงจําแนก.  
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                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ   และ   ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ปฏิฆะท่ีสหรคตดวยโทมนัส       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   ปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   ซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น      ราคะท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ฯลฯ    ทฏิฐิ  ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖. คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน   สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ   ไดแก 
           โลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม     ที่เกิดพรอมกัน    เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ปฏิฆะเปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ที่เปน   ปุเรชาตะ   ไดแก 
           เพราะปรารภจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่ 
เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม และ โลภะ  และขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส 
และปฏิฆะ   ยอมเกิดข้ึน 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทฏิฐิ- 
คตวิปปยุตตธรรม   และ   โลภะ,    แกขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และ 
ปฏิฆะ    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม  ดวยอานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือ   สหชาตะ และ สหชาตะ  รวมกับ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ รวมกับ ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑    ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรมท่ีเกิดพรอมกัน     และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ. 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม    และโลภะ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโทมนัส     และปฏิฆะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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                       ๘.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม  
เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ,   ปจฉาชาตะ   รวมกับ    ปุเรชาตะ 
ปจฉาชาตะ  และ ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ และรวมกับ  อนิทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม   ที่เกิดภายหลัง   และมหาภูต- 
รูปทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ   ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม      และ 
โลภะ  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัสที่เกิดพรอมกัน    และปฏิฆะ   เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม       และ 
หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกโลภะ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส  และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกปฏิฆะ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก  
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           ขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโลภะ  ที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม  และ  
โลภะ  และขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยโทมนัส   และปฏิฆะท่ีเกิดภายหลัง,   เปน 
ปจจัยแกกายน้ี    ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และกวฬีการา- 
หาร   เปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรมท่ีเกิดภายหลัง   และรูปชีวิติน- 
ทรีย   เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๙.  คันถสัมปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม และคันถวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจ 
ของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือ   สหชาตะ   และ   ปจฉาชาตะ   รวมกบั  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑   ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรมที่เกิดพรอม 
กัน   และโลภะ     เปนปจจัยแกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย      ดวย  
อํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑    ที่สหรคตดวยโทมนัส   และปฏฆิะ    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ  ๒ ฯลฯ  
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           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกัน  ปุเรชาตะ  ไดแก  
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโลภะที่เปนทิฏฐิคตวิปปยุตตธรรม   และหทย- 
วัตถุ  เปนปจจัยแกขันธ ๓   และโลภะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ 
ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่สหรคตดวยโทมนัส  และหทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และปฏิฆะ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
 

                         การนับจานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๕๙]   ในเหตุปจจัย   มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ    ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ม ี๙ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในปุเรชาตปจจัย มี 
๓ วาระ  ในปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ   ในอาเสวนปจจัย   มี ๙ วาระ   ใน 
กัมมปจจัย  มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย  มี ๔ วาระ   ในฌานปจจัย   มี ๔ วาระ   ในมคัคปจจัย  มี 
๔ วาระ  ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในวิปปยตุตปจจัย   ม ี๕ วาระ  ใน 
อัตถิปจจัย   มี ๙ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ    ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                      ปจจนียนัย    

                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๕๖๐] ๑.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
                       ๒.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,   เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  คันถสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  และคันถวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปน 
ปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุป- 
นิสสยปจจัย. 
                       ๔.  คันถวปิปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตต- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอานาจของปุเรชาตปจจัย,     เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาต 
ปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอานาจของกัมมปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
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                       ๕.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต-  
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  คันถวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตต- 
ธรรม    และคันถวิปปยุตตธรรม     ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,     เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๗.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,      เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  คันถสมัปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถวิปปยุตตธรรม      ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๙.  คันถสัมปยุตตธรรม      และคันถวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกคันถสัมปยุตตธรรม    และวิปปยุตตธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปน 
ปจจัย  ดวยอานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           [๕๖๑]  ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                   อนุโลมปจจนียนัย   

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๖๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ ฯลฯ  ในนสมนันตรปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอัญญ- 
มัญญปจจัย  มี  ๓ วาระ   ในนนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๙ วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย มี ๙ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๖ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี  ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียานุโลม    

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๖๓]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ....   ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ   พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร   ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
                                           คันถสัมปยุตตทุกะ  จบ  
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                           ๒๙.  คันถคันถนิยทุกะ  

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย   

                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๖๔]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  อภิชฌากายคันถะ   อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ,   สีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถะ  อาศัยอภิชฌากายคันถะ,  อภิชฌากายคันถะ อาศัยอิทังสัจจา- 
ภินิเวสกายคันถะ,   อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ   อาศัยอภิชฌากายคันถะ. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม      แตไมใชคันถธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม   เกิดขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยคันถธรรม 
ทั้งหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถนิยธรรม  และ 
ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม    แตไมใชคันถธรรม    อาศัยธรรมที่เปน 
คันถธรรมและคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
            ปฏิจจวาระก็ดี สหชาตวาระก็ดี ปจจยวาระก็ดี นิสสยวาระก็ดี 
สังสัฏฐวาระก็ดี สัมปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับ คันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน.  
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                                     ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๖๕] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถธรรม  เปนปจจัยแกคันถะท่ีเปนสัมปยุตต- 
ธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ๙ วาระ   พึงใหพิสดารอยางที่กลาวมาแลว. 
 

                                  ๒.  อารัมมณปจจัย  

           [๕๖๖] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมท้ังหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย     ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถนิยธรรม 
แตไมใชคันถธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓)  
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           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย คันถธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ยอมเกิดข้ึน.  
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนคันถนิยธรรม     แตไมใชคันถธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถนิยธรรม    แตไมใชคันถธรรม    ดวย 
อานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกกรรม ฯลฯ  แลวพิจารณา 
ซึ่งกุศลกรรมนั้น. 
           กุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ  ฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลาย  พิจารณาโคตรภู,  พิจารณาโวทาน,  พิจารณากิเลส 
ที่ละแลว  ฯลฯ   พิจารณากิเลสที่ขมแลว,     รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลว 
ในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถนิย- 
ธรรม  แตไมใชคันถธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   โทมนัส   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           ทั้งหมด  พึงใหพิสดาร. 
           ฯลฯ  เปนปจจัยแกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนคันถนิยธรรม     แตไมใชคันถธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถนิยธรรม   ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรม ฯลฯ  แลว  
ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมน้ัน      เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน 
ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  วิจิกิจฉา ฯลฯ  อุทธัจจะ ฯลฯ  โทมนัส  ยอม 
เกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปน 
คันถนิยธรรม    แตไมใชคันถธรรม    ยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ  โทมนสั ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนคันถนิยธรรม       แตไมใชคันถธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถนิยธรรม    และธรรม 
ที่เปนคันถนิยธรรม   แตไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว   พิจารณาฌาน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ฯลฯ  ขันธทั้งหลาย  ที่เปน 
คันถนิยธรรม   แตไมใชคันถธรรม    ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   คันถธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน.  
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           ๓ วาระ   แมนอกนี้    (วาระท่ี  ๗-๘-๙)    พึงใหพิสดารอยางท่ีกลาว 
มาแลว     พึงกระทํา   เพราะปรารภ.  
           ในทกุะน้ี  โลกุตตระไมมี  เหมือนกับคันถทุกะ ไมมีแตกตางกัน  พึง 
กาหนดคําวา  คันถนิยะ. 
           ในมัคคปจจัย  พึงกระทํา ๙ วาระ. 
                                          คันถคันถนิยทุกะ  จบ   
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                       ๓๐.  คนัถคันถสัมปยุตตทุกะ  

                                        ปฏิจจวาระ   

                                         อนุโลมนัย  

                                        ๑.  เหตุปจจัย  

           [๕๖๗] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม   และคันถสัมปยุตตธรรม   เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  อภิชฌากายคันถะ   อาศัยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ,   สีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถะ    อาศัยอภิชฌากายคันถะ,      อภิชฌากายคันถะ    อาศัย 
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ,  อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  อาศัยอภิชฌากายคันถะ. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยคันถธรรมทั้งหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม     แตไมใชคันถธรรม    อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   อภิชฌากายคันถะ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยสีลัพพต- 
ปรามาสกายคันถะ.  
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           พึงผูกจักรนัย  
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
คันถธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยตุตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   แตไมใชคันถธรรม   เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  คันถธรรมท้ังหลาย  อาศัยขันธทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม 
แตไมใชคันถธรรม. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และคันถธรรมท้ังหลาย    อาศัยขันธ ๑   ที่เปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม  และธรรม 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ  
ปจจัย  
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           คือ คันถธรรมท้ังหลาย  อาศัยคันถธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
                     ๘.  ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม   และ 
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   แตไมใช 
คันถธรรม  และคันถธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  ขันธ ๒. 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรม  เปนคันถสัมปยุตตธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยธรรม 
ที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม  และธรรมท่ีเปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    ขันธ ๓    และอภิชฌากายคันถะ   อาศยัขันธ ๑    ทีเ่ปนคันถ- 
สัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม    และสีลัพพตปรามาสกายคันถะ ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
           พึงผูกจักรนัย 
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๖๘]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง   มี  ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย   มี  ๙  วาระ    ในอาหารปจจัย 
มี ๙   วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี๙ วาระ.  
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                                        ปจจนียนัย   

                                 ๑.  นอธิปติปจจัย 
           [๕๖๙]  ๑.  ธรรมท่ี เปนทั้งคันถธรรม   และคันถสัมปยุตตธรรม  
อาศัยธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม    เกดิขึ้น 
เพราะนอธิปติปจจัย  ฯลฯ 
           ในทีน่ี้  นเหตุปจจัย  ไมมี. 
           [๕๗๐]  ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนปเุรชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนปจฉาชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ    ในนกัมม- 
ปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๙ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           การนับทั้งสองนัยแมนอกน้ีก็ดี    สหชาตวาระก็ดี   ปจจยวาระก็ดี 
นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี   เหมือนกับปฏิจจ- 
วาระอยางที่กลาวมาแลว.  
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                                     ปญหาวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗๑] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม   ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกคันถะที่เปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม      แตไมใชคันถธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม  และ 
ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  ดวยอํานาจของ 
เหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม   เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และคันถธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                       ๔.   ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ-  
ธรรม      เปนปจจัยแกธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม     แตไมใช 
คันถธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๕.   ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปน 
ปจจัยแกคันถะที่เปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และคันถธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม   และคันถสัมปยุตตธรรม    ดวยอาํนาจ 
ของเหตุปจจัย  
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           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม   และ  
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกคันถะที่เปน 
สัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตตธรรม  และ 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถธรรม  เปนปจจัย 
แกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม      และธรรมที ่
เปนคันถสัมปยุตตธรรม   แตไมใชคันถธรรม   ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งคันถธรรม   และคันถสัมปยุตตธรรม  และ 
ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และคันถธรรมทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                              ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๕๗๒] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม  และคันถสัมปยุตต-  
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งคันถธรรมและคันถสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภคันถธรรมท้ังหลาย คันถธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย    ขันธทัง้หลายท่ีเปนคันถสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชคันถธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามลู  (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภคันถธรรมทั้งหลาย    คันถธรรมทั้งหลาย     และขันธทั้ง 
หลายที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถ- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม   แตไมใชคันถ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   เพราะปรารภขันธทั้งหลาย   ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไม 
ใชคันถธรรม    ขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม    แตไมใชคันถธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๕) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม  แตไมใชคันถ- 
ธรรม  คันถธรรมทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๖)  
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           เพราะปรารภขันธทั้งหลาย     ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม      แตไมใช  
คันถธรรม คันถธรรมและขันธทั้งหลายท่ีเปนคันถสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ๓ วาระ   แมนอกนี้   ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลว. 
 

                ๓.  อธิปติปจจัย  ฯลฯ   ๒๐.  อวิคตปจจัย 
           ในอธปิติปจจัยก็ดี  ในอนันตรปจจัยก็ดี ในอุปนิสสยปจจัยก็ดี เหมือน 
กับอารัมมณปจจัย   วิภังคไมมี. 
 

                            การนับจานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๗๓]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ    ในสหชาตปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๙ วาระ   ในอาเสวนปจจัย  
มี ๙ วาระ   ในกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ     ในอาหารปจจัย   มี ๓ วาระ   ใน 
อินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ   ในมัคคปจจัย  มี ๙ 
วาระ    ในสมัปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในอัตถิปจจัย   ม ี๙ วาระ   ในนัตถ ิ
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
           อรูปธรรมเทาน้ันเปนปจจัย.     แตละอยางพึงกระทําอยางละ  ๓  นัย 
ในอารัมมณะ  สหชาตะ   อุปนิสสยะ   พึงเปลี่ยนแปลงทั้ง ๙ วาระ  แมในปญหา 
วาระ   ก็พึงกระทําอยางที่กลาวมาแลวท้ังหมด.  
                                     คันถคันถสัมปยุตตทุกะ  จบ   
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                     ๓๑.  คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ  

                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย   

                                         ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗๔] ๑.  ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม     อาศัย 
ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนคันถวิปป- 
ยุตตคันถนิยธรรม  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑  ฯลฯ 
           โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะ   ฉันใด   พึงใหพิสดารฉันนั้น     ไมมีแตก 
ตางกัน. 
                               คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ  จบ   
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                      ๓๒.  โอฆและโยคโคจฉกทุกะ๑ 

                                         ปฏิจจวาระ 
                                        ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗๕]  โอฆธรรม อาศัยโอฆธรรม เกิดขึน้เพราะเหตุปจจัย.  
           โยคธรรม  อาศัยโยคธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           โคจฉกะท้ัง ๒  เหมือนกับ  อาสวโคจฉกะ  ไมมีแตกตางกัน. 
                                   โอฆและโยคโคจฉกทุกะ จบ 
๑.  โอฆโคจฉกทุกะ  มี ๖ ทุกะ  (ทุกะท่ี  ๓๒ ถึง ๓๗).  โยคโคจฉกทุกะ  มี ๖ ทุกะ  (ทุกะท่ี 
      ๓๘ ถึง  ๔๓)  ทุกะตอไปคือนีวรณทุกะ  จึงเปนทุกะท่ี ๔๔  
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                                 ๔๔. นีวรณทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๗๖] ๑.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท- 
นิวรณ.                                                                       
           อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันทนิวรณ. 
           ถีนมทิธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ  อาศัยพยาบาทนิวรณ. 
           อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยพยาบาทนิวรณ. 
           ถีนมทิธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัย 
พยาบาทนิวรณ. 
           อุทธัจจนิวรณ  กุกกุจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยพยาบาทนิวรณ. 
           อุทธัจจนิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม 
ทั้งหลาย.  
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                       ๓.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  อาศัย  
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                  คือ  ถีนมิทธนวิรณ  อุทธัจจนิวรณ   อวิชชานิวรณ   สัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยกามฉันทนิวรณ. 
           พึงผูกจักรนัย 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป     อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชนีวรณ- 
ธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                       ๕.  นีวรณธรรม      อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  นวีรณธรรมทัง้หลาย  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม.  
                       ๖.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓,  นีวรณธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่ 
ไมใชนีวรณธรรม  ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
                       ๗.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรรณธรรม  และธรรมที่ไม 
ใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท-  
นิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
และนีวรณธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
                       ๙.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  อาศัย 
นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  ถีนมทิธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัย 
ขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม  และกามฉันทนิวรณ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                               ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๗๗]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๙ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑  วาระ  ในอาหาร 
ปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ.  
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                                     ปจจนียนัย 
                                 ๑.  นเหตุปจจัย  

           [๕๗๘] ๑.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ  
นเหตุปจจัย 
           คือ   อวิชชานิวรณ    อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ,   อวิชชานิวรณ   อาศัย 
อุทธัจจนิวรณ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                       ๓.  นีวรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ   อวิชชานิวรณ   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๔.  นีวรณธรรมอาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย.  
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                               ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๕๗๙] ๑.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม เกิด  
ขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรมทั้งหลาย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ฯลฯ 
 

          ๓.   นอธิปติปจจัย ฯลฯ  ๗.  นอุปนิสสยปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนอธิปติปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนอนันตรปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ   เพราะนอัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ  เพราะนอุปนิสสยปจจัย  
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                              ๘.  นปุเรชาตปจจัย 
           [๕๘๐]  ๑.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม   เกิดขึ้น  เพราะ 
นปุเรชาตปจจัย  
           คือ  ในอรูปภูมิ  ถนีมิทธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ อาศัย 
กามฉันทนิวรณ.      
           ในอรปูภูมิ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันทนิวรณ. 
           ในอรปูภูมิ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ. 
           ในอรปูภูมิ  อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย. 
           วาระที่เหลือท้ังหมด  (คือวาระที่ ๓-๖)  พึงใหพิสดาร. 
           อรูปภูมิ   พึงกระทํากอน  สวนรูปภูมิ   พึงกระทําภายหลัง    ตามท่ีจะ 
พึงกระทําได. 
                       ๗.  นีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อาศัยขันธทั้งหลาย 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  และกามฉันทนิวรณ. 
           พึงผูกจักรนัย.  
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                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรน  อาศัยนีวรณธรรม และ  
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาตปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ   ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม  และ 
นีวรณธรรมท้ังหลาย  ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ                    
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๙.  นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม อาศัย 
นีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น  เพราะนปุเรชาต 
ปจจัย 
           คือ  ในอรูปภูมิ  ขันธ ๓  ถีนมทิธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชา- 
นิวรณ  อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม  และกามฉันทนิวรณ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย.                                                               
                                                  ฯลฯ     
                                   

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๘๑]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนอัญญปจจัย  ม ี๓ วาระ  ในอุปนิสสปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย  
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มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ  
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ   ในในนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                    อนุโลมปจจนียนัย   

              การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ                   

           [๕๘๒]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย   มี ๙ วาระ. 
                                                     ฯลฯ       
                         

                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                 การนับจํานวนวาระในปจจานียานุโลม 
           [๕๘๓]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...  ใน 
มัคคปจจัย มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ. 
           แมสหชาตวาระ   ก็พึงใหพิสดารอยางนี้. 
                                               ปฏิจจวาระ  จบ  
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                                  ปจจยวาระ  

                                   อนุโลมนัย 
                                 ๑.  เหตุปจจยั 
           [๕๘๔] ๑.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรรณธรรม   เกิดขึน้  เพราะ 
เหตุปจจัย  ม ี๓ วาระ  (วาระท่ี ๑-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
ฯลฯ  ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  นีวรณธรรม อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ    นีวรณธรรมท้ังหลาย    อาศัยขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม 
นีวรณธรรมท้ังหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๖.  นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม อาศัย 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจยั 
           คือ   ขันธ ๓   นีวรณธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ  ๑  ที ่
ไมใชนีวรณธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ                                 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.๑ 

           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูป.๒  
๑. ๒.  มีใน  ม.  
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           นีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ.  
                       ๗.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรมและธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท- 
นิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
           ถีนมทิธนีวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันทนิวรณ 
และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม อาศัยนีวรณธรรม และ 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม 
และนีวรณธรรมทั้งหลาย ฯลฯ  ขันธ  ๒  ฯลฯ 
           สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย  และหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยนีวรณธรรม   และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๙.  นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม  อาศัย 
นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  ถีนมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานวิรณ  อาศยั 
ขันธ ๑  ที่ ไมใชนีวรณธรรม  และกามฉันทนิวรณ   ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           พึงผูกจักรนัย.  
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           ถีนมทิธนิวรณ   อุทธัจจนิวรณ   อวิชชานิวรณ    และสัมปยุตตขันธ  
ทั้งหลาย   อาศัยกามฉันทนิวรณ   และหทยวัตถุ. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๕๘๕]   ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                            ปจจนียนัย  

                                          ๑. นเหตุปจจัย                              

           [๕๘๖] ๑.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะ 
นเหตุปจจัย                                                   
           คือ  อวิชชานิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ  ๑  ที่ไมใชนีวรณธรรม 
ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           ตลอดถึงอสัญญสตัว.  
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ  ฯลฯ  กายวิญญาณอาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  นีวรณธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิด 
ขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ    อวิชชานิวรณ    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิกิจฉา   ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๔.  นีวรณธรรม  อาศัยนีวรณธรรม และธรรมท่ีไมใช 
นีวรณธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชานิวรณ อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ  และสัมปุยุตตขันธที่หลาย. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ  และหทยวัตถุ. 
           อวิชชานิวรณ   อาศัยอุทธัจจนิวรณ  และหทยวัตถุ. 
                                                   ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๘๗]  ในนเหตุปจจัย มี ๔  วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย   มี ๓ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย  ม ี๙ วาระ  
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ในนอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนกมัมปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนวิปากปจจัย  
มี ๙ วาระ    ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนอินทริยปจจัย   ม ี๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย   มี ๙ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                     อนุโลมปจจนียนัย     

                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๕๘๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...    ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๙ วาระ. 
                                                      ฯลฯ 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๕๘๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย  ม ี๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย 
มี ๓ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี  ๔  วาระ. 
                                                ปจจยวาระ  จบ  
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                                       สังสัฏฐวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๕๙๐] ๑.  นีวรณธรรม  เจือกบันีวรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะ 
เหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ    อุทธัจจนิวรณ    อวิชชานิวรณ   เจือกับกาม- 
ฉันทนิวรณ. 
           พึงผูกจักรนัย 
           นิวรณทั้งปวง  พึงใหพิสดาร. 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๕๙๑]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ     ในอารัมมณปจจัย   มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
 

                                           ปจจนียนัย 
                                       ๑. นเหตุปจจัย  

           [๕๙๒] ๒.  นีวรณธรรม  เจือกับนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ 
นเหตุปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 658 

           คือ  อวิชชานิวรณ    เจือกับวิจิกิจฉานิวรณ,    อวิชชานิวรณเจือกับ 
อุทธัจจนิวรณ.  
                                                  ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๕๙๓]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ     ในนอธิปติปจจัย มี ๙  วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย ๙ วาระ  ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๙ วาระ     ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในนวิปากปจจัย  ม ี๙ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
           การนับจํานวนวาระในสองวาระนอกน้ีก็ดี     สัมปยุตตวาระก็ดี    พึง 
กระทําอยางที่กลาวมาแลว. 
                                          สังสัฏฐวาระ จบ 
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                                   ปญหาวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั                                   

           [๕๙๔] ๑.  นีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนิวรณที่เปนสัม- 
ปยุตตธรรมท้ังหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวีรณ-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้ง 
หลาย,  นีวรณธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไม 
ใชนีวรรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
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           คือ  เหตุทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ.  
 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๕๙๕] ๑.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ   เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   นวีรณธรรมทัง้หลาย   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย    ขันธทัง้หลายท่ีไมใชนีวรณธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๓) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย    นีวรณธรรม  และสมัปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ    บุคคลใหทาน   ฯลฯ  ศลี   ฯลฯ   อุโบสถกรรม  ฯลฯ    แลว 
พิจารณาซ่ึงกุศลกรรมนัน้      ยอมยินดี     ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งกุศลกรรมนัน้ 
เพราะปรารภกุศลกรรมน้ัน  ทฏิฐิ  ยอมเกิดข้ึน  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน.  
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           ออกจากฌานแลวพิจารณา  ฌาน.  
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค  ฯลฯ  ผล  ฯลฯ 
นิพพาน. 
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,     แกผล, 
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว    ที่ไมใชนีวรณธรรม  ฯลฯ 
กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณา   เห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถ ุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
นีวรณธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีไมใชนีวรณธรรม    ดวย 
เจโตปริยญาณ. 
           อากาสานัญจายตนะ   เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญาย- 
ตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ    เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ.                                      
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ     แก 
เจโตปริยญาณ      แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ      แกยถากัมมูปคญาณ      แก 
อนาคตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย                                       
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           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาณ  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม  เพราะปรารภจักษุ  เปนตนนั้น  ราคะ  ยอมเกิดข้ึน 
ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา  ฯลฯ  อุทธัจจะ  ฯลฯ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน.  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม   เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น   นีวรณธรรม และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๗.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ (วาระ 
ที่ ๕- ๖- ๗)   พึงกระทําวา   เพราะปรารภ. 
 

                                  ๓. อธิปติปจจัย 
           [๕๙๖] ๑.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           เพราะกระทํา   นวีรณธรรมทัง้หลาย   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
นีวรณธรรมท้ังหลาย    ยอมเกิดข้ึน.   มี ๓ วาระ    เหมือนกับอารัมมณปจจัย. 
(วาระที่ ๑-๒-๓) 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ   และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล  ฯลฯ  บุคคลกระทําอุโบสถกรรมแลว   ยอม 
ยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนัก 
แนน  ครั้นกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ราคะ  ยอมเกิด 
ข้ึน  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน.                                               
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว   ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค ฯลฯ มรรค ฯลฯ ผล ฯลฯ นิพพาน 
ฯลฯ.     
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู,    แกโวทาน,     แกมรรค,     แกผล, 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.                                     
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน   ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก  
           อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรม  ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้นกระทํา 
จักษุเปนตนน้ัน  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ  ยอมเกิดข้ึน   ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรม 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก  
           ใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทํา จักษุ ฯลฯ หทย- 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีไมใชนีวรณธรรม   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครัน้ 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   นวีรณธรรม    และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน.                                           
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย, 
นีวรณธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                     ๕.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย  
           มีอยางเดียว  คือเปน  อารมัมณาธิปติ  มี ๓ วาระ (วาระท่ี ๗- 
๘-๙) เปนอารัมมณาธิปติเทาน้ัน. 
 

                                ๔. อนันตรปจจัย 
           [๕๙๗] ๑.  นีวรณธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒)  
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           นีวรณธรรมท้ังหลาย ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใช  
นีวรณธรรม  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
           นีวรณธรรมท้ังหลายท่ีเกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกนีวรณธรรมท้ังหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๔.   ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจฃองอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชนีวรณธรรมที่เกดิหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ของบุคคลผูออกจากนิโรธ    เปนปจจัยแก 
ผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี  ๕)           
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรมทั้งหลาย  ที่เกิดหลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกนีวรณธรรมท้ังหลาย ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๖) 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชนีวรณธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรมทั้งหลาย    ที่เกิดหลงั ๆ     และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย.  
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           อาวัชชนะ     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม     และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
                       ๗.  นีวณธรรม และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  นวีรณธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกขันธนีวรณธรรมท้ังหลาย   ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย  ที่เกิดกอน ๆ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย   ที่ไมใชนีวรณธรรม    ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           นีวรณธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล   (วาระท่ี ๙) 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย  ที่เกิดกอน ๆ  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย   เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลาย    ที่เกิดหลัง ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

               ๕.  สมนันตรปจจัย ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย   

                       ๑.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 668 

           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย.  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
 

                              ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๕๙๘]  ๑.  นีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณธรรม     ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย    เปนปจจัยแกนีวรณธรรมท้ังหลาย ฯลฯ   ม ี๓ 
วาระ.  
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณวรรม    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม 
ฯลฯ ยังฌานใหเกิดข้ึน   ยังวิปสสนา ฯลฯ    ยังมรรค ฯลฯ   ยังอภิญญา ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ  ถือทิฏฐิ.  
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา ฯลฯ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ    
ทิฏฐิ  ความปรารถนา  สขุทางกาย  ทุกขทางกาย ฯลฯ   เสนาสนะแลว  ใหทาน 
 ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแก ศรัทธา ฯลฯ   แกปญญา แก 
ราคะ   แกความปรารถนา   แกสุขทางกาย   แกทกุขทางกาย   แกมรรค  แกผล- 
สมาบัติ  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                              
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  กอมานะ   ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ  เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา  ฯลฯ  เสนาสนะแลว  เปนปจจัยแก ราคะ ฯลฯ  แกความปรารถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   กอมานะ  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ   เสนาสนะแลว  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           ศรัทธา ฯลฯ  เสนาสนะ  เปนปจจัยแกนีวรณธรรม และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                        
                       ๗.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปน 
ปจจยัแกนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน   อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           นีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแก นีวรณธรรม 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย   มี ๓ วาระ   (วาระที่  ๗-๘-๙) 
 

                                 ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๕๙๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ    หทยวัตถ ุ  โดยความเปนของไมเที่ยง  
ฯลฯ  โทมนสั   ยอมเกิดข้ึน  มี ๓ วาระ.  
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           ปุเรชาตปจจัย  เหมือนกับ   อารัมมณปจจัย.  
           พึงจําแนก   กุศล   และอกุศล.  
 

                            ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย  

           [๖๐๐] ๑.  นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย   มี ๓ วาระ. 
 

                             ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                 ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๖๐๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ    และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
           ที่เปน  นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม   เปนปจจัยแกวิบากขันธ   และกฏัตตารูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           พึงถามถึงมูล  (วาระที่  ๒)  
           เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนิวรณที่เปนสัมปยุตตธรรม 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี  ๓) 
           เจตนาที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
นีวรณธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

          ๑๔.  วิปากปจจัย  ฯลฯ  ๑๙.  สัมปยุตตปจจัย 
           [๖๐๒] ๑.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม      เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของฌานปจจัย.  
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 
           ฯลฯ   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
 

                            ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๖๐๓] ๑.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณ- 
ธรรม   ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           วาระ ๔  ที่เหลือ   พึงกระทําอยางนี้.  
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                                 ๒๑. อัตถิปจจัย  

           [๖๐๔]  ๑.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  กามฉันทนิวรณ  เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ  แกอุทธัจจนิวรณ 
แกอวิชชานิวรณ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๒.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวีรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ในนีวรณมูล  ก็มี ๓ วาระ  อยางนี้  (วาระที่ ๑-๒-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ อินทริยะ ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยางคือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปุเรชาตะ ฯลฯ 
                       ๖.   ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ   และ  ปุเรชาตะ ฯลฯ  
                       ๗.  นีวรณธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก 
           กามฉันทนิวรณ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกถนีมิทธ- 
นิวรณ  แกอุทธัจจนิวรณ  แกอวิชชานวิรณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           กามฉันทนิวรณ    และหทยวัตถุ     เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ   แก 
อุทธัจจนิวรณ  แกอวิชชานิวรณ  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๘.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน   สหชาตะ, สหชาตะ   รวมกับ   ปุเรชาตะ 
ปจฉาชาตะ,  ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ  และรวมกับ อินทรยิะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธ๑ ที่ไมใชนีวรณธรรม และนีวรณธรรมทั้งหลาย ที่เกิดพรอมกัน 
เปนปจจัยแกขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
ฯลฯ   ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           นีวรณธรรมท้ังหลาย และหทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใช 
นีวรณธรรม   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก  
           นีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           นีวรณธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                                                
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           นีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ที่เกิดภายหลัง  เปนปจจัย 
แกกายน้ี  ที่เกิดกอน   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           นีวรณธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ที่เกิดภายหลัง  และกวฬกีา- 
ราหารเปนปจจัยแกกายน้ี   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ  ไดแก 
           นีวรณธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ที่เกิดภายหลัง    และรปู- 
ชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๙.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ  และ  สหชาตะ  รวมกบั  ปุเรชาตะ 
           ที่เปน   สหชาตะ  ไดแก  
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           ขันธ ๑   ที่ไมใชนวีรณธรรม    และกามฉันทนิวรณ   เปนปจจัยแก   
ขันธ  ๓,  ถนีมิทธนิวรณ,  อุทธัจจนิวรณ,  อวิชชานิวรณ และจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  ฯลฯ  ขันธ ๒  ฯลฯ 
           ที่เปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           กามฉันทนิวรณ และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแกถีนมิทธนิวรณ,  อุทธัจจ- 
นิวรณ,   อวิชชานิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม  

           [๖๐๕]  ในเหตุปจจัย  มี  ๔ วาระ    ในอารมัมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๙  วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย มี ๙ วาระ  ใน 
นิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๙ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๓ วาระ    ในอาเสวนปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ  ในอาหารปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ  ในมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ   ในอัตถิปจจัย 
มี ๙ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ.  
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                                     ปจจนียนัย 
                       การยกปจจัยนัยปจจนียะ  

           [๖๐๖] ๑.  นีวรณธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณธรรม    ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, 
เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชนวีรณ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,    เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณธรรม  และธรรม 
ที่ไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสัยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชนีวรณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย   ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย   ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาของอินทริยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจยั,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ  
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สหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,    เปนปจจัย  
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.               
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชนีวรณธรรม     เปนปจจัยแกนีวรณ- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชนวีรณธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย, ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๗.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,    เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  นีวรณธรรม  และธรรมท่ีไมใชนวีรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,   เปนปจจัย   ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                       ๙.  นีวรณธรรม   และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกนีวรณธรรม  และธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม ดวยอํานาจของ 
อารัมมณปจจัย,   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

                      การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๐๗]   ในนเหตุปจจัย มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๙ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                     อนุโลมปจจนียนัย  

               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๐๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ...ฯลฯ 
ในนสมนันตรปจจัย มี ๔ วาระ   ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอุป-  
นิสสยปจจัย มี  ๔ วาระ... ฯลฯ  ในนมคัคปจจัย มี ๔ วาระ    ในนสัมปยุตต- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๔ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ 
ในโนวิคตปจจัยมี  ๔  วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๐๙]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  พึงกระทําอนุโลมมาติกาใหพิสดาร ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                               ปญหาวาระ  จบ 
                                                นีวรณทุกะ  จบ  
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                              ๔๕.  นีวรณิยทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ                                            

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๖๑๗] ๑.  นีวรณิยธรรม  อาศัยนีวรณยธรรม  เกิดขึ้น  ฯลฯ  
           โลกิยทุกะฉันใด  นีวรณิยทุกะ ก็พึงกระทําฉันนั้น ไมมีแตกตางกัน 
พึงประกอบนิวรณดวยนิวรณ  ๘  ครัง้ คือ กามฉันทะ ๒ ครั้ง  ปฏิฆะ ๔ ครั้ง 
อุทธัจจะและวิจิกิจฉาสองอยางนี้     อยางละหน่ึงครั้ง.    มาติกาแหงนีวรณทุกะ 
ไดทําไวแลวในวาระนี้. 
                                       นีวรณิยทุกะ จบ    
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                        ๔๖.  นีวรณสัมปยุตตทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                       อนุโลมนัย                                                  

                                     ๑.  เหตุปจจัย  

          [๖๑๑] ๑.  นีวรณสมัปยุตตธรรม  อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ  ๓   อาศัยขันธ  ๑   ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                       ๒.  นีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม. 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนีวรณสัมป-  
ยุตตธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม  อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนวีรณวิปปยุตตธรรม 
ยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒.  
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          ในปฏสินธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป.                       
                       ๕.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และนีวรณวปิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
          คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย 
                                                ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
          [๖๑๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนตัถิปจจัย  มี ๒ วาระ  ในวิคตปจจัย  มี 
๒ วาระ  ในอวิคตปจจัย   มี ๕ วาระ. 
 

                                         ปจจนียนัย 
                                     ๑.  นเหตุปจจัย 
          [๖๑๓] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
          คือ  อวิชชานิวรณ     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๒.  นีวรณวิปปยุตตธรรม  อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
          คือ นวีรณวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถงึอสัญญสัตว. 
                                                   ฯลฯ  
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                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           [๖๑๔]  ในนเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย๑  มี ๕ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๕ วาระ    ในอัญญมัญญปจจัย มี ๕ วาระ   ในอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ    ในปุเรชาติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาติปจจัย  ม ี๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
วาระ    ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ     ในนอินทริยปจจัย   มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัยมี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยตุตปจจัย มี ๓ 
วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๒ วาระ  ในโนนัตถปิจจัย  มี ๓ วาระ  ในโน- 
วิคตปจจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๑๕]  เพราะเหตุปจจัย   ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ   ในนกัมมปจจัย  มี 
๒ วาระ   ในนวิปากปจจัย   มี ๕ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัยมี ๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย  มี 
๓  วาระ. 
๑. ม.  นอนันตระ ถึง นอุปนสิสยะ  แตละปจจัยมี ๓ วาระ.  
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                                  ปจจนียานุโลมนัย  

               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๑๖]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ...ฯลฯ 
ในมัคคปจจัย  ม ี๑ วาระ...ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           แมสหชาตวาระ  ก็พึงกระทําอยางท่ีกลาวมาแลว.  
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                                      ปจจยวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๑๗]  ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  อาศัยนีวรณสัปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ  มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๔.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย      
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                       ๕.  นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม  
และนีวรณวปิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ                                                            
                       ๖.  นีวรณวิปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และนีวรณวปิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย      
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัย ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๗.  นีวรณสัมปปยุตตธรรม  และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม      และนวีรณวิปปยุตตธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
           คือ  ขันธ ๓  อาศัยขันธ ๑   ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   และหทย- 
วัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ                                                 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย. 
 

                          การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๑๘]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ ฯลฯ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                    ปจจนียนัย 
                                 ๑. นเหตุปจจัย 
           [๖๑๙] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย  
           คือ  อวิชชานิวรณ     อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที ่
สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
                       ๒.  นีวรณวิปปยุตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓    และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณ- 
วิปปตุตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ  กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม     ซึ่งเปนอเหตุกะ    อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา   ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   อาศัย 
หทยวัตถุ. 
                       ๔.  นีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และนีวรณวปิปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัย 
ขันธทั้งหลาย  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะและหทยวัตถุ.  
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                         การนับจํานวนวาระในปจจนียะ  

           [๖๒๐]  ในนเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  ม ี๓ วาระ 
ฯลฯ  ในนปุเรชาติปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย  มี ๙ วาระ   ใน 
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย  มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ ฯลฯ ในนสัมปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี๓ วาระ. 
           การนับสองนัย    นอกน้ีก็ดี,    นิสสยวาระก็ดี   พึงกระทําอยางกลาว 
มาแลว.                               
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                                   สงัสัฏฐวาระ  

                                    อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั 
           [๖๒๑]  ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม     เจือกับนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
 

                    การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๒๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง  มี ๒ วาระ  ในวิปากปจจัย   มี ๑  วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
 

                                       ปจจนียนัย 
           [๖๒๓]  ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เจือกับนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ   เจือกับ 
ขันธทั้งหลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
           ฯลฯ  เจือกับนีวรณวิปปยุตตธรรม  ฯลฯ. 
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                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ  

           [๖๒๔]  ในเหตุปจจัย  มี ๒ วาระ    ในนอธปิติปจจัย  มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย   มี ๒ วาระ  ในนกมัมปจจัย  มี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ    ในนมัคคปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
           การนับ ๒ นัยนอกนี้ก็ดี สัมปยตุตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                    ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๖๒๕] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.                                                
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.                                                  
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  และนีวรณวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           เหตุทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔. นีวรณวปิปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวปิป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย  
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           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตต-  
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ. 
 

                                ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๒๖]  ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ  เพราะปรารภราคะ 
นั้น  ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนสั ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งทิฏฐิ    เพราะปรารภทิฏฐินั้น  
ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภวิจิกิจฉา    วิจิกิจฉา  ฯลฯ  ทฏิฐิ  ฯลฯ  อุทธัจจะ  ฯลฯ 
โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน.                                                      
           เพราะปรารภอุทธัจจะ  อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน  ทิฏฐิ ฯลฯ   วิจิกิจฉา 
ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะปรารภโทมนัส โทมนัส ยอมเกิดข้ึน ทิฏฐิ ฯลฯ วิจิกิจฉา  ฯลฯ 
อุทธัจจะ  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว ที่เปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม   พิจารณากิเลสที่ขมแลว  รูซึ่งกิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน.  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 693 

           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    โดย  
ความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต     ที่เปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.                                                             
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ 
แกเจโตปริญาณ    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ     แกยถากัมมูปคญาณ     แก 
อนาคตังสญาณ   แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  ใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ   อุโบสถกรรม  ฯลฯ  แลว   พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน  พิจารณาฌาน  ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค   พิจารณามรรค  ฯลฯ   พิจารณาผล 
ฯลฯ นิพพาน 
           นิพพาน   เปนปจจัยแก   โคตรภู,    แกโวทาน,    แกมรรค,   แกผล, 
แกอาวัชชนะ   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณ- 
วิปปยุตตธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา.  
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ตลอดถึงอาวัชชนะ. 
                                                    ฯลฯ                        



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 694 

                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณสัมป-  
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาน   ฯลฯ                                               
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  เพาระปรารภจักษุเปนตนน้ัน   ราคะ ฯลฯ 
ทิฏฐิ  ฯลฯ วิจิกิจฉา ฯลฯ อุทธัจจะ ฯลฯ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                     ๓. อธิปติปจจัย  

           [๖๒๗] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง    คือท่ีเปน   อารัมมณาธิปติ   และ   สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลิน  เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน   ครั้นกระทําราคะนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะ 
ฯลฯ  ทิฏฐิ  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ี 
เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป-  
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสมัปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ   ศลี   ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ   กระทํากุศล 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ฯลฯ  ออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ฯลฯ  ผล  ฯลฯ  นิพพาน  ฯลฯ 
           นิพพาน  เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย.                                              
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก   
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   อารมัมณาธิปติ   ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ   หทย- 
วัตถุ     ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะ ฯลฯ ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
 

                                     ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๖๒๘]  ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม     ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   ที่เกิดหลงั ๆ    ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.   (วาระที่ ๒)  
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           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกวุฏฐานะ ดวย  
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ในทีน่ี้   ขันธทั้งหลาย  ที่เกิดกอน ๆ ไมมี. 
           พึงถามถึงมูล  (วาระที่ ๓) 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม    ที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกโคตรภู   ฯลฯ   แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ    อาวัชชนะ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
 

               ๕.  สมนันตรปจจัย ฯลฯ  ๘. นิสสยปจจัย 
                       ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสมัป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ   เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  
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                              ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๖๒๙] ๑.  นีวรณสัมปยุตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณสมัป-  
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว   ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ  ฯลฯ    โมหะ   มานะ   ทิฏฐิ  ฯลฯ  ความ 
ปรารถนาแลว   ฆาสัตว   ฯลฯ   ทําลายสงฆ. 
           ราคะ  ฯลฯ   ความปรารถนา   เปนปจจัยแก   ราคะ  ฯลฯ   แกความ 
ปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย                                
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อนันตรปูนิสสยะ  และ  ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะแลว     ใหทาน ฯลฯ ศีล  ฯลฯ   อุโบสถกรรม 
ยังฌาน  วิปสสนา  มรรค  อภิญญา  ฯลฯ  สมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยโทสะ   ฯลฯ    ความปรารถนาแลว     ใหทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน.  
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           ราคะ   ฯลฯ   ความปรารถนา   เปนปจจัยแกศรัทธา  ฯลฯ   แกปญญา  
แกสุขทางกาย    แกทุกขทางกาย     แกมรรค    แกผลสมาบัติ     ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว   ใหทาน   สมาทานศีล  ฯลฯ   ยังมรรค 
ฯลฯ อภิญญา ฯลฯ  สมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล  ฯลฯ   ปญญา ฯลฯ เสนาสนะ แลวใหทาน ฯลฯ 
ฯลฯ   ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน. 
           ศรัทธา   ฯลฯ   เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธา  ฯลฯ   แกปญญา  แก 
มรรค   แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ถือมานะ ถือทิฏฐิ. 
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           บุคคลเขาไปอาศัยศีล   ฯลฯ   ปญญา  ฯลฯ   สุขทางกาย  ฯลฯ   เสนา 
สนะแลว   ฆาสัตว  ฯลฯ    ทําลายสงฆ.                            
           ศรัทธา   ฯลฯ   เสนาสนะ   เปนปจจัยแกราคะ    แกโทสะ    แกโมหะ 
แกมานะ   แกทิฏฐิ  แกความปรารถนา   ดวยอํานาจของอุปนิสสัยปจจัย  
 

                                  ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๖๓๐] ๑.  นีวรณวปิปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวปิป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ  
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก                   
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ  ฯลฯ   โผฏฐัพพายตนะ   เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           จักขายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ   กายายตนะ เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณวิปปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                       ๒.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป-  
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น    ราคะ ฯลฯ โทสะ ฯลฯ โมหะ  ยอมเกิดข้ึน.  
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                 ๑๑. ปจฉาชาตปจจัย 
           [๖๓๑] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ. 
 

                                   ๑๒. อาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย  ม ี๒ วาระ. 
 

                                      ๑๓. กัมมปจจัย       

                  [๖๓๒] ๑.  นวีรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั  
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           เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  
ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแก    จิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.                         
           ที่เปน นานาขณิกะ  ไดแก 
           เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกวิบากขันธ     และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  และนีวรณวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.   
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ นานาขณิกะ ฯลฯ  
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                                ๑๔.  วิปากปจจัย  

           ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ 
 

     ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ      ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
           [๖๓๓] ๑.   นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย   มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 

                                  ๒๐.  วิปปยตุตปจจัย  

           [๖๓๔] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ ฯลฯ     
                       ๒.  นีวรณวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณวปิป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                       ๓.  นีวรณวิปปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน   ปุเรชาตะ  ไดแก  
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 

                               ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๖๓๕] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดพรอมกัน เปนปจจัยแก 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดภายหลัง   เปนปจจัย 
แกกายน้ี   ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม   และนีวรณวปิปยุตตธรรม  ดวยอานาจของอัตถิปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๑  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  และ  
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒ เปนปจจัย 
แกขันธ ๒  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           ม ี๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ  อินทรยิะ  ฯลฯ     
                       ๕.  นีวรณวิปปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลิงยิ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา อุทธัจจะ โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๖.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เปน  ปจจัยแกนีวรณสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตะ  รวมกับ  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           ขันธ ๑  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดพรอมกัน  และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๓  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ  ขันธ ๒  และหทยวัตถุ 
เปนปจจัยแกขันธ ๒ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                       ๗.  นีวรณสัมปยุตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม  
เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ,  ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม และมหาภูตรูปทั้งหลาย เปน 
ปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    และรูปชีวิตินทรีย  เปน 
ปจจัยแกกายน้ี  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ  ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   และรูปชีวิตินทรีย    เปน 
ปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๓๖]  ในเหตุปจจัย  มี ๔ วาระ  ในอารัมมณปจจัย  มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ  ในสมนนัตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ  ในอัญญมญัญปจจัย  ม ี๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ  ในอุปนิสสยปจจัย  มี  ๔  วาระ  ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในปจฉาชาตปจจัย  มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 707 

ในกัมมปจจัย   มี  ๔ วาระ    ในวิปากปจจัย   มี ๑ วาระ    ในอาหารปจจัย  
มี  ๔ วาระ  ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ  ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ  ในมัคค- 
ปจจัย มี ๔ วาระ ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ  
ในอัตถิปจจัย มี ๗ วาระ   ในนัตถิปจจัย มี ๔ วาระ   ในวิคตปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอวิคตปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                       ปจจนียนัย 
                          การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๖๓๗] ๑.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสัมป- 
ยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  นีวรณสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกนีวรณวิปป- 
ยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  นีวรณสัมปยุตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรสัมป- 
ยุตตธรรม  และนีวรณวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
                       ๔.  นีวรณวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกนีวรณวปิป- 
ยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาต-  
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ปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจ  
ของอาหารปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                       ๕.  นีวรวปิปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกนีวรณสมัป- 
ยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนีวรณสัมปยตุตธรรม  มอียางเดียว  คือที่เปน  สหชาตะ 
รวมกับ  ปุเรชาตะ. 
                       ๗.  นีวรณสัมปยุตตธรรม   และนีวรณวิปปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนีวรณวิปปยุตตธรรม ม ี๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ 
ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อาหาระ และ ปจฉาชาตะ รวมกับ  อินทริยะ. 
 

                    การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๓๘]  ในนเหตุปจจัย   มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอนันตรปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอุปนสิสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ  ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย  ม ี๗ วาระ   ในนสัม- 
ปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนอัตถิปจจัย มี๔ 
วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๗ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ ในโนอวิคต 
ปจจัย มี ๔ วาระ. 
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                                อนโุลมปจจนียนัย  

            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๓๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๔ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๔ สาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๔ วาระ 
ฯลฯ  ในนมคัคปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๒ วาระ   ในน- 
วิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ   ในโนวิคตปจจัย มี 
๔ วาระ. 
 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๔๐]   เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ พึงกระทําการนับอนุโลม  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
                                      นีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                         ๔๗.  นีวรณนีวรณิยทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๔๑] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  อาศัย 
ธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณยธรรม เกดิขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท- 
นิวรณ. 
           การนับทั้งหมดพึงกระทําอยางนี้  เหมือนกบั  นีวรณทุกะ   ไมมี 
แตกตางกัน.  
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                                     ปญหาวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย  

           [๖๔๒] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  เปน  
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งนีวรณธรรมและนวีรณิยธรรม เปนปจจัยแก 
นีวรณที่เปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งนีวรณธรรมและนวีรณิยธรรม เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  และธรรม 
ที่เปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ เหตุทั้งหลายท่ีเปนทั้งนีวรณธรรมและนวีรณิยธรรม เปนปจจัยแก 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย, นีวรณธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีเปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนวีรณธรรม  ดวย 
อํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ  เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ     และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ   
 

                                 ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๔๓]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม เปน 
ปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   นวีรณธรรมทัง้หลาย   ยอม 
เกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล. (วาระที่ ๒) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณิยธรรม 
แตไมใชนีวรณธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   นีวรณธรรม   และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีเปนนีวรณิยธรรม    แตไมใชนีวรณธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณิยธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรมแลว  พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้    ยอมยินดี    ยอมเพลดิเพลินยิ่ง    เพราะปรารภกุศลกรรมนัน้ 
ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู  โวทาน ฯลฯ  กิเลสทีล่ะแลว  ฯลฯ 
กิเลสที่ขมแลว ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณิย- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินดี  ยอม 
เพลิดเพลินยิ่ง ฯลฯ  โทมนัส ฯลฯ 
           เห็นรูปดวยทิพยจักษุ ฯลฯ  พึงกระทําตลอดถึงอาวัชชนะ. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม  ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ  ขันธ     
ทั้งหลายท่ีเปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตน 
นั้น   ราคะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนนีวรณิยธรรม    แตไมใชนีวรณธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรมและนีวรณิยธรรม และธรรม 
ที่เปนนีวรณิยธรรมแตไมใชนีวรณธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ  ศีล ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนนีวรณิยธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตน 
นั้น นีวรณธรรม  และสมัปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ทั้ง ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) แมนอกนี้ พึงกระทําอยางนี้. 
           อธิปติปจจัย เหมือนกับ อารัมมณปจจัย 
           แมปุเรชาตปจจัย  ก็เหมือนกับ  อารัมมณปจจัย 
           สวนในนิสสยปจจัย  ไมพึงกระทํา โลกุตตระ. 
                                                   ฯลฯ 
           พึงใหพิสดารอยางนี้. 
           นีวรณทุกะ  ฉันใด  พึงพิจารณา  แลวกระทําฉันนั้น. 
                                      นีวรณนีวรณิยทุกะ จบ  
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                  ๔๘.  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๖๔๔] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท-  
นิวรณ.  
           พึงผูกจักรนัย  พึงทํานิวรณทั้งหมด. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณ- 
ธรรม     อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย   อาศัยนีวรณธรรมท้ังหลาย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม   แตไมใชนีวรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ   อวิชชานิวรณ   และสัมปยุตต-   
ขันธทั้งหลาย  อาศัยกามฉันทนิวรณ.  
             พึงผูกจักรนัย. 
                       ๔. ธรรมทีเ่ปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสมัปยุตตธรรมแตไมใช 
นีวรณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๕.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  นวีรณธรรมทัง้หลาย   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม. 
                       ๖.  ธรรมทีเ่ปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม   และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรม   แตไมใชนีวรณธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนนีวรณธรรมสมัปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และนีวรณธรรมท้ังหลาย  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณ- 
สัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ  
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                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต-  
ธรรม   อาศัยธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรม   และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนวีรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ถนีมิทธนิวรณ  อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัยกามฉันท- 
นิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           พึงผูกจักรนัย. 
                       ๘.  ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรธรรม  และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม  และธรรม 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
นีวรณธรรม  และนีวรณธรรมท้ังหลาย ฯลฯ ขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๙.  ธรรมทีเ่ปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เกิดขึ้น 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตตธรรม  และธรรม 
ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณธรรม  เกิดขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ ถีนมทิธนิวรณ อุทธัจจนิวรณ  อวิชชานิวรณ  อาศัย 
ขันธ ๑ ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม  และกามฉันทนิวรณ 
ฯลฯ  ขันธ ๒ ฯลฯ  
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           พึงผูกจักรนัย.  
                                             ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในอุโลม 
           [๖๔๕]  ในเหตุปจจัย มี ๙ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอาหารปจจัย  มี ๙ วาระ  ฯลฯ  ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                      ปจจนียนัย 
                                   ๑. นเหตุปจจัย 
           [๖๔๖] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  อวิชชานิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ, อวิชชานิวรณ  อาศัย 
อุทธัจจนิวรณ. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ     อวิชชานิวรณ    อาศัยขันธทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่ 
สหรคตดวยอุทธัจจะ.  
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                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต-  
ธรรม  อาศัยธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
และธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนวีรณธรรม  เกิดขึ้น 
เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ อวิชชานิวรณ  อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
           อวิชชานิวรณ  อาศัยอุทธัจจนิวรณ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
                                                 ฯลฯ 
 

                       การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๔๗]  ในนเหตุปจจัย  มี ๓ วาระ   ในนอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๙ วาระ  ในนในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๙ วาระ  ในนวิปากปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๔๘]  เพราะเหตุปจจัย  ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ... ฯลฯ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                    ปจจนียานุโลม    

              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๔๙]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัยมี ๓ วาระ...  ใน 
อนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในสมนันตรปจจัย มี ๓ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง 
มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย  มี ๓ วาระ. 
           สหชาตวาระก็ดี  ปจจยวาระก็ดี  นิสสยวาระก็ดี  สังสัฏฐวาระ 
ก็ดี  สมัปยุตตวาระก็ดี เหมือนกับ ปฏจิจวาระ  ไมมีแตกตางกัน.  
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                                     ปญหาวาระ  

                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๕๐] ๑.  ธรรมทีเ่ปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรม    และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกนิวรณที่เปนสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนทั้งนีวรณธรรม    และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุ 
ปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม และธรรมท่ีเปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ    เหตุทั้งหลายที่เปนนีวรณธรรม  และนวีรณสัมปยุตตธรรม 
เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธและนีวรณทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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                              ๒. อารัมมณปจจัย 
           [๖๕๑]  ๑.  ธรรมท่ีเปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต-   
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   นวีรณธรรมทัง้หลาย   ยอม 
เกิดข้ึน 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี  ๒) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม   ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๓) 
           เพราะปรารภนีวรณธรรมท้ังหลาย   นีวรณธรรม   และสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ-  
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ เพราะปรารภขันธทั้งหลาย  ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
นีวรณธรรม   ขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๕) 
           เพราะปรารภขันธทั้งหลาย    ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    แตไมใช 
นีวรณธรรม  นีวรณธรรมท้ังหลาย  ยอมเกิดข้ึน.  
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           เพราะปรารภขันธทั้งหลาย    ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม    แตไมใช  
นีวรณธรรม  นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ธรรมเปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม   และธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม- 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๖๕๒] ๑.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ มี ๓ วาระ พึงกระทําวา 
กระทําใหเปนอารมณอยางหนักแนนนั้นเทียว. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนวีรณ- 
ธรรม ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม      แตไมใช 
นีวรณธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ขันธทัง้หลายท่ีเปนนีวรณสมัปยุตต- 
ธรรมแตไมใชนีวรณธรรม   ยอมเกิดข้ึน.  
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           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก  
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุคคธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๕) 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณ- 
ธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  นวีรณธรรมทัง้หลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตนีวรณธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๖) 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           เพราะกระทําขันธทั้งหลาย    ที่เปนนีวรณสัมปยุตธรรม     แตไมใช 
นีวรณธรรมใหหนักแนน  นีวรณธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม   แตไมใชนีวรณธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ   และนีวรณธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๗.  ธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม และธรรมที่เปนนวีรณธรรมสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  มี ๓ วาระ.  
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         ๔. อนันตรปจจัย ฯลฯ  ๑๐. อาเสวนปจจัย  

           [๖๕๓]  ฯลฯ  เปนปจจัย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย อา- 
วัชชนะก็ดี วุฏฐานะก็ดี ไมมี พึงกระทําวา ที่เกิดกอนๆ ในที่ทั้งปวง. 
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย      ม ี๙ วาระ 
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย         มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย  มี ๙ วาระ  
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย           มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย       มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย         เหมือนกับ 
อารัมมณปจจัย วิบากไมมี. 
 

                                   ๑๑. กัมมปจจัย 
           [๖๕๔] ๑.  ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใช 
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรมแตไมใช 
นีวรณธรรม ดวยอํานาจของกัมมปจจยั 
           คือ  เจตนาท่ีเปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           พึงถามถึงมูล.  (วาระท่ี ๒) 
           เจตนาที่เปนนวีรณสัมปยุตตธรรม  แตไมใชนีวรณธรรม เปน 
สัมปยุตตนีวรณธรรมท้ังหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  
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           เจตนาที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรมแตไมใชนีวรณธรรม เปนปจจัยแก  
สัมปยุตตขันธ และนีวรณธรรมทั้งหลาย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 

                                  ๑๒. อาหารปจจัย 
           [๖๕๕] ๑.  ธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม แตไมใช 
นีวรณธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนนีวรณสัมปยตุตธรรมแตไมใช 
นีวรณธรรม ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ 
 

          ๑๓. อินทริยปจจัย ฯลฯ    ๒๐. อวิคตปจจยั 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย   มี ๓ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย      มี ๓ วาระ  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย       ม ี๓ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย        มี ๙ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย       ม ี๙ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิคตปจจัย        ม ี๙ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย      ม ี๙ วาระ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๕๖] ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย  
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มี ๙ วาระ  ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย  มี ๙ วาระ  
ในนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในอาเสวนปจจัย 
ใน ๙ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ ในอินทริย- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ  ในฌานปจจัย  มี ๓ วาระ  ในมคัคปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙  
วาระ  ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 

                                     ปจจนียนัย 
                        การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๖๕๗]  ธรรมที่เปนนีวรณธรรม  และนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรมและนีวรณสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ในบทท้ัง ๓ พึงเปลี่ยนแปลงใหเปน ๙ วาระอยางนี้. 
 

                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๕๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ   ในนอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ฯลฯ  ในโนอวิคตปจจัย  มี ๙ วาระ. 
 

                                    อนุโลมปจจนียนัย 
               การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๕๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๓ วาระ...  ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย  
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มี ๓ วาระ  ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๓ วาระ ฯลฯ  ในนมัคคปจจัย  มี ๓ วาระ  
ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคต- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ. 
 

                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                  การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๖๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ฯลฯ  พึงกระทําอนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๙ วาระ. 
                                  นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ จบ  
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               ๔๙.  นีวรณวิปปยตุตนีวรณิยทุกะ  

                                     ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๖๑] ๑.  นีวรณวปิปยุตตนีวรณิยธรรม    อาศัยนีวรณวิปป- 
ยุตตนีวรณิยธรรมเกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนนีวรณ-  
วิปปยุตตนีวรณิยธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ 
           โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด  พึงกระทําฉันนั้น  ไมมีแตกตางกัน 
                           นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ จบ  
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                                 ๕๐.  ปรามาสทุกะ  

                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๖๒]  ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    อาศัยปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม. 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ และ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชปรามาส 
ธรรม ฯลฯ  ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ   ตลอดถึงอสัญญสัตว.  มหาภูตรูป ฯลฯ. 
                       ๓.  ปรามาสธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ปรามาสธรรม   อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม. 
                       ๔.  ปรามาสธรรม     และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓,   ปรามาสธรรม   และ   จิตตสมุฏฐานรูป   อาศยัขันธ ๑ 
ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   อาศัยปรามาสธรรม  
และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม   และปรามาสธรรม  ฯลฯ   ขันธ ๒. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๖๓]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ  ในอารัมมณปจจัย มี ๕ วาระ  ใน 
ปจจัยทั้งปวง มี ๕ วาระ ในวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ 
วาระ 
 

                                          ปจจนียนัย 
                                       ๑. นเหตุปจจัย 
           [๖๖๔] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม     อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ  ขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ   ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           โมหะท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธทั้ง  
หลายที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                                   ๒.  นอารัมมณปจจัย 
           [๖๖๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   อาศัยปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปรามาสธรรม.  
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาส 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  ฯลฯ 
ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
                       ๓.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม   อาศัยปรามาสธรรม 
และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยปรามาสธรรม  และสัมปยตุตขันธ 
ทั้งหลาย. 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๖๖]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย  มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
๓ วาระ  ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
นอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย  มี ๓ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ ใน 
นฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี 
๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถปิจจัย มี ๓ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.  
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                                     อนุโลมปจจนียนัย  

                 การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๖๗]  เพราะเหตุปจจยั  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ... ในน 

อธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในนวิปากปจจัย มี ๕ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๕ วาระ ในโนนัตถิปจจจัย  มี ๓ วาระ ใน 
โนวิคตปจจัย  ม ี๓ วาระ. 
 

                                        ปจจนียานุโลมนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๖๘]  เพราะนเหตุปจจัย   ในอารัมมณปจจัย   ม ี๑ วาระ... ใน 
อนันตรปจจัย มี ๑ วาระ ในปจจัยทั้งปวง มี ๑ วาระ ในอวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
            แมสหชาตวาระ ก็เหมือนกับ ปฏิจจวาระ.  
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                                    ปจจยวาระ  

                                     อนุโลมนัย 
                                   ๑. เหตุปจจยั  

           [๖๖๙] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม    อาศัยปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลายและจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปรามาสธรรม.  
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  อาศัยธรรมที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑    ที่ไมใชปรามาส 
ธรรม ฯลฯ    ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๓.  ปรามาสธรรม   อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ปรามาสธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม. 
           ปรามาสธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๔.  ปรามาสธรรม    และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย  
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           คือ  ขันธ ๓,  ปรามาสธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ 
ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.  
           ปรามาสธรรม   อาศัยหทยวัตถุ. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  อาศัยปรามาสธรรม 
และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑   ที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม   และปรามาสธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยปรามาสธรรม  และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม   อาศัยปรามาสธรรม    และหทย- 
วัตถุ. 
                                                  ฯลฯ 
 

                         การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๖๗๐]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๕วาระ  ใน 
อธิปติปจจัย  มี ๕ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๕ วาระ  ในวิปากปจจัย มี ๑ 
วาระ  ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ วาระ.  
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                                     ปจจนียนัย 
           [๖๗๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม    อาศัยธรรมที่ไมใช  
ปรามาสธรรม  เกิดขึ้น  เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ซึ่งเปนอเหตุะ ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ  อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายวิญญาณ  อาศัยกายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ  อาศัยหทยวัตถุ. 
           โมหะ    ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา    ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ    อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  และหทยวัตถุ. 
                                               ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๗๒]  ในนเหตุปจจัย   มี ๑ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย   มี ๕ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย  มี ๓ วาระ... ฯลฯ  ในน 
อุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ    ในนปุเรชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในนปจฉาชาต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอาเสวนปจจัย มี ๕ วาระ  ในนกัมมปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปากปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย 
มี ๑ วาระ  ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ  ในนสัมป- 
ยุตตปจจัย มี ๓ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในโนนัตถปิจจัย ม ี
๓ วาระ ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ.    



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 737 

                                  อนุโลมปจจนียนัย  

            การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๗๓]  เพราะปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ  ในปจจัยทั้งปวง  พึงกระทําอยางนี้. 
 

                                   ปจจนียานุโลมนัย 
              การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๗๔]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ. 
           นิสสยวาระ  เหมือนกับ  ปจจยวาระ.  
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                                     สงัสัฏฐวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย                          

           [๖๗๕] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เจอืกับปรามาสธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  สมัปยุตตขันธทั้งหลาย  เจือกับปรามาสธรรม. 
           วาระ ๕ พึงกระทําอยางนี้    เฉพาะในอรูปภูมิเทาน้ัน. 
           สังสัฏฐวาระ  ก็ด ี สมัปยุตตวาระ ก็ดี  พึงกระทําอยางนี้. 
                                       สังสัฏฐวาระ จบ 
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                                      ปญหาวาระ  

                                       อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๗๖] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม    เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม     เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม     เปนปจจัยแกปรามาสธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม  และ  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม 
ทั้งหลาย, ปรามาสธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อธิปติปจจัย. 
 

                                     ๒.  อารัมมณปจจัย 
           [๖๗๗] ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั  
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           คือ  เพราะปรารภปรามาสธรรม  ปรามาสธรรม  ยอมเกดิข้ึน.  
           พึงกระทํามูล.  (วาระที่  ๒) 
           เพราะปรารภปรามาสธรรม  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม 
ยอมเกิดข้ึน 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชปรามาสธรรม   ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ บุคคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรม แลวพิจารณา 
ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลนิยิ่ง  เพราะปรารภทานเปนตนนั้น ราคะ วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน. 
           ออกจากฌาน  แลวพิจารณาฌาน. 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค     พิจารณามรรค,      พิจารณาผล, 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวหาร, แกมรรค, แกผล, 
แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว   ที่ไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ 
กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ   กิเลสทั้งหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาส 
ธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   ยอมยินด ี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ราคะ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส   ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่ไมใชปรามาสธรรม ดวย 
เจโตปริยญาณ 
           อากาสานัญจายตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,  อากิญจัญญาย- 
ตนะ เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ เปนปจจัย 
แกกายวิญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, แก 
เจโตปริยญาณ,    แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,    แกยถากัมมูปคญาณ,   แกอนา- 
คตังสญาณ  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ  แลวยอม 
ยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งกุศลกรรมนั้น  เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น ทฏิฐิ 
ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌานแลว  ฯลฯ. 
           บุคคลพิจารณา  จักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาส- 
ธรรม ฯลฯ ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ทิฏฐิ 
ยอมเกิดข้ึน.  
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                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส  
ธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ  แลว   ยอม 
ยินดี    ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  ซึ่งกุศลกรรมน้ัน  เพราะปรารภกุศลกรรมนั้น 
ปรามาสธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรา- 
มาสธรรม  ฯลฯ  ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภจักษุเปนตนน้ัน 
ปรามาสธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๖.  ปรามาสธรรม     และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  เพราะปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ฯลฯ ม ี๓ วาระ. 
 

                                     ๓.  อธิปติปจจัย 
           [๖๗๘]  ๑.  ปรามาสธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย 
           คือ    เพราะกระทําปรามาสธรรมท้ังหลายใหเปนอารมณ    อยางหนัก 
แนน  ปรามาสธรรม ฯลฯ มี ๓ วาระ  พึงกระทํา  อารัมมณาธิปติ อยางเดียว 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก  
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  อุโบสถกรรมแลว. 
           กระทาํกุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน       แลวพิจารณา, 
ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน   ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน ฯลฯ  ผลใหเปนอารมณอยางหนักแนน ฯลฯ นิพพานใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน ฯลฯ. 
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวทาน, แกมรรค, แกผล, 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรมใหเปนอารมณหนักแนน     ครั้นกระทําจักษุ 
เปนตน    ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ   ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอธิปติปจจัย  
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           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก  
           บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ. 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีไมใชปรามาสธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครัน้ 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ทฏิฐิ  ฯลฯ 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมเปนปจจัยแกปรามาสธรรม     ดวย 
อํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส 
ธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี  ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ  ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ ศีล ฯลฯ อุโบสถธรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ. 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําจักษุ  ฯลฯ  หทย- 
วัตถุ  ขันธทัง้หลายท่ีไมใชปรามาสธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครัน้  
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กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ปรามาสธรรม  และ 
สัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน.  
           ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ปรามาสธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๗.  ปรามาสธรรม     และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจยั 
           มีอยางเดียว คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ ไดแก 
           เพราะกระทําปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลายใหเปนอารมณ 
อยางหนักแนน  ปรามาสธรรม ฯลฯ มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙) 
 

                                    ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๖๗๙] ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม   ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   ปรามาสธรรม   ที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ที่เกิด 
หลัง ๆ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๒) 
           ปรามาสธรรม  ที่เกิดกอนๆ เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาส 
ธรรม  ที่เกิดหลังๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ปรามาสธรรม   เปนปจจัยแกวุฏฐานะ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล.   (วาระที่ ๓)  
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           ปรามาสธรรม   ที่เกิดกอน ๆ เปนปจจัยแกปรามาสธรรมท่ีเกิดหลัง ๆ  
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที ่
ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม ทีเ่กิดกอน ๆ เปนปจจัยแก 
ขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม  ทีเ่กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อนุโลมเปนปจจัยแกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๕) 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม     ที่เกดิกอน ๆ    เปนปจจัยแก 
ปรามาสธรรม   ที่เกิดหลงั ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๖) 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม    ที่เกดิกอน ๆ     เปนปจจัยแก 
ปรามาสธรรม     ที่เกิดหลัง ๆ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย     ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
           อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกปรามาสธรรมและสัมปยุตตขันธทั้งหลาย ดวย 
อํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๗.  ปรามาสธรรม  และ ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           คือ  ปรามาสธรรม  เกิดกอน ๆ   และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  เปน 
ปจจัยแกปรามาสธรรม ทีเ่กิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๘)  
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           ปรามาสธรรม    ทีเ่กิดกอน ๆ    และสัมปยุตตขันธทั้งหลายเปนปจจัย 
แกขันธทั้งหลายที่ไมใชปรามาสธรรม ที่เกิดหลัง ๆ ดวยอํานาจของอนันตร- 
ปจจัย.  
           ปรามาสธรรม   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    เปนปจจัยแก  วุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่ ๙) 
           ปรามาสธรรม  ที่เกิดกอน ๆ  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัย 
แกปรามาสธรรม   ที่เกิดหลัง ๆ   และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ 
อนันตรปจจัย. 
 

           ๕. สมนันตรปจจัย ฯลฯ      ๘. นิสสสยปจจัย 
                       ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของสมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย ม ี๕ วาระ. 
 

                                   ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๖๘๐] ๑.  ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ ไดแก  
           ปรามาสธรรม   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสย- 
ปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๒-๓) 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว     ใหทาน ฯลฯ     ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ    ปญญา  ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ 
ความปรารถนา   สุขทางกาย ฯลฯ    เสนาสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ    ยังสมาบัติ 
ใหเกิดข้ึน   ฆาสัตว ฯลฯ   ทําลายสงฆ.   
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ  เปนปจจัยแกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา  แก 
ราคะ ฯลฯ   แกความปรารถนา  แกสขุทางกาย ฯลฯ  แกมรรค   แกผลสมาบัติ  
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมเปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
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           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก  
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ  ปญญา   ราคะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย 
ฯลฯ เสนาสนะแลว  ถือทิฏฐิ. 
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของ 
อุปนิสสยปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรมเปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรมและธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสยะ  อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว  ถือทิฏฐิ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ เสนาสนะแลว ถือทิฏฐิ. 
           ศรัทธา ฯลฯ เสนาสนะ เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และสัมปยุตต- 
ขันธทั้งหลาย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๗.  ปรามาสธรรม     และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           เปนอุปนิสสยะ ทั้ง ๓ 
           ปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ (วาระที่ ๗-๘-๙)  
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                               ๑๐. ปุเรชาตปจจัย  

           [๖๘๑] ๑.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม     เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ วัตถุปุเรชาตะ  
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ    ยอมยนิดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง    เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ 
วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,   ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ    โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           จักขาตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัยแก 
กายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรา- 
มาสธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ ไดแก  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ทิฏฐิ ฯลฯ  
           ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมเปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือท่ีเปน  อารมัมณปุเรชาตะ และ วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน อารัมมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 

                                 ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย                         

           [๖๘๒] ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของปจฉาชาตปจจัย 
           มี ๓ วาระ  พึงกระทําปจฉาชาตะ. 
 

                                     ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ.  
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                                 ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๖๘๓] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม  
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน นานาขณิกะ ไดแก 
           เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม, สัมปยุตต- 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           พึงกระทํามูล. (วาระที่ ๒)  
           เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจ 
ของกัมมปจจัย. 
           พึงกระทํามูล   (วาระที่ ๓) 
           เจตนาที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม, สัมปยุตต- 
ขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 

                                    ๑๔. วปิากปจจัย 
           [๖๘๔] ๑.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย มี ๑ วาระ.  
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       ๑๕.  อาหารปจจัย ฯลฯ      ๑๗. ฌานปจจยั  

            ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๓ วาระ 
            ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๓ วาระ 
            ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย   มี ๓ วาระ  
 

                                    ๑๘.  มัคคปจจัย 
            [๖๘๕] ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของมัคคปจจัย 
            คือ  องคมรรคท่ีเปนปรามาสธรรม ฯลฯ 
            ม ี๕ วาระ  พึงกระทําอยางนี้. 
 

                                  ๑๙. สัมปยุตตปจจัย  

            ฯลฯ เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย  ม ี๕ วาระ. 
 

                                   ๒๐. วิปปยตุตปจจัย 
            [๖๘๖] ๑.  ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
            ม ี๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                       ๒.   ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย  
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           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                      ๓.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส-  
ธรรม  ดวยอาํนาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ  ที่เกิดกอน  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของ 
วิปปยุตตปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ  ไดแก 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
                       ๕.  ปรามาสธรรม    และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตต- 
ปจจยั 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
 

                                    ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๖๘๗] ๑.  ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย  
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           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก  
           ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก              
           ปรามาสธรรม ที่เกดิภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ี ที่เกิดกอน ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๒.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ ปจฉาชาตะ อาหาระ 
และ  อินทรยิะ ฯลฯ 
                       ๓.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวย 
อํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปราสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส-  
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธ  ที่ไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓  ปรามาสธรรม 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ฯลฯ   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปุเรชาตะ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น   ปรามาสธรรม และสัมปยตุตขันธทั้งหลาย  ยอมเกดิข้ึน. 
           หทยวัตถุ    เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๕.  ปรามาสธรรม   และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ อินทริยะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่ไมใชปรามาสธรรม  และปรามาสธรรม  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูปหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ 
ขันธ ๒ ฯลฯ 
           ปรามาสธรรม และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ปรามาสธรรม  และมหาภูตรูปท้ังหลาย  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป  
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ปรามาสธรรม     และหทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่ไมใช 
ปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  ไดแก 
           ปรามาสธรรม   ที่เกิดภายหลัง  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย   เปนปจจัย 
แกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก 
           ปรามาสธรรม     ที่เกิดภายหลัง,   สัมปยุตตขันธทั้งหลาย     และ 
กวฬีการาหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี  ที่เกิดกอน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ที่เปน  ปจฉาชาตะ ไดแก                            
           ปรามาสธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และรูป- 
ชีวิตินทรีย    เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

                            การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๖๘๘]  ในเหตุปจจัย มี ๓ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ 
ในอธิปติปจจัย  มี ๙ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๙ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๙ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๕ วาระ ใน 
นิสสยปจจัย มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย มี ๙ วาระ ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๓ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๓ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ใน  
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กัมมปจจัย มี ๓ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๓ วาระ  
ในอินทริยปจจัย มี ๓ วาระ ในฌานปจจัย มี ๓ วาระ ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัตถิปจจัย 
มี ๕ วาระ ในนัตถิปจจัย มี ๙ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๙ วาระ ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ. 
 

                                          ปจจนียนัย 
                             การยกปจจัยในปจจนียะ 
           [๖๘๙] ๑.  ปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสธรรม ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๒.  ปรามาสธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสธรรม   เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และ 
ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปน 
ปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  เปนปจจัยแกธรรม 
ที่ไมใชปรามาสธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย,  
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เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของ  
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
                       ๕.  ธรรมที่ไมใชปรามาสธรรมเปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ธรรม  ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
สหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  ธรรมทีไ่มใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
ธรรม  และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๗.  ปรามาสธรรม  และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๘.  ปรามาสธรรม   และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณ- 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจ 
ของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย. 
                       ๙.  ปรามาสธรรม  และธรรมท่ีไมใชปรามาสธรรม 
เปนปจจัยแกปรามาสธรรม  และธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม  ดวย  
อํานาจของอารัมมณปจจยั,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                     การนับจาํนวนวาระในปจจนียะ  

           [๖๙๐]   ในนเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย  มี ๙ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๙ วาระ ในโนอวคิตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 

                                  อนุโลมปจจนียนัย 
                การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๙๑]  เพราะเหตุปจจัย ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๓ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตรปจจัย 
มี ๓ วาระ  ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๑ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี ๓ วาระ  
ฯลฯ   ในนมคัคปจจัย  มี ๓  วาระ  ในนสัมปยุตตปจจัย   มี ๑ วาระ   ใน 
นวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย  มี ๓ วาระ  ในโนวิคตปจจัย 
มี ๓ วาระ. 
 

                                    ปจจนียานุโลมนัย 
               การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๖๙๒]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๙ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย มี ๙ วาระ พึงกระทําอนุโลมมาติกา ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๕ 
วาระ. 
                                            ปรามาสทุกะ จบ  



พระอภิธรรมปฎก ปฏฐาน เลม ๗ ภาค ๔ - หนาท่ี 761 

                              ๕๑. ปรามฏัฐทุกะ  

                                      ปฏิจจวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                     ๑. เหตุปจจัย    

           [๖๙๓]  ๑.  ปรามัฏฐธรรม    อาศัยปรามัฏฐธรรม     เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปรามัฏฐ- 
ธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ   ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
                       ๒.  ฯลฯ  อาศัย  ปรามัฏฐธรรม ฯลฯ 
            โลกิยทุกะ  ในจูฬนัตรทุกะฉันใด  พึงกระทําปรามัฏฐทุกะฉันนั้น 
ไมมีแตกตางกัน. 
                                      ปรามัฏฐทุกะ จบ  
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                       ๕๒.  ปรามาสสัมปยุตตทุกะ  

                                        ปฏิจจวาระ 
                                         อนุโลมนัย 
                                       ๑. เหตุปจจัย 
           [๖๙๔] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓    อาศัยขันธ ๑    ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ 
ขันธ ๒. 
                       ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม   อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม. 
                       ๓.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ   ขันธ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส- 
วิปยุตตธรรม ฯลฯ ขันธ ๒.  
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           ในปฏิสนธิขณะ หทยวัตถุ อาศัยขันธทั้งหลาย, ขันธทั้งหลาย อาศัย 
หทยวัตถุ.  
           มหาภูตรูป ๑ ฯลฯ 
                       ๕.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  และปรามาสวิปปยุตตตธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                              ฯลฯ 
 

                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลม 
           [๖๙๕]  ในเหตุปจจัย มี ๕ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๒ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๒ วาระ   ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ  ในอัญญมัญญปจจัย  ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย  มี ๕ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๒ วาระ   ในปุเรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ  ในอาเสวนปจจัย  มี ๒ วาระ  ในกัมมปจจัย  มี ๕ วาระ  ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี ๕ วาระ  
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัตถิปจจัย 
มี ๕ วาระ  ในนัตถิปจจัย มี ๒ วาระ ในวิคตปจจัย มี ๒ วาระ ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๕ วาระ. 
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                                      ปจจนียนัย 
                            ๑. นเหตุปจจัย 
           [๖๙๖] ๑. ปรามาสวิปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           โมหะ  ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ. 
 

                              ๒. นอารัมมณปจจัย 
           [๖๙๗] ๑.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม   อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะนอารัมมณปจจยั 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม. 
                       ๒.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม   อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะนอารัมมณปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตต- 
ฯลฯ  ตลอดถึงอสัญญสตัว. 
                       ๓.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  และปรามาสวิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะนอารัมมณปจจัย  
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           คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
                                                 ฯลฯ 
 

                          การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๖๙๘]  ในนเหตุปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอารมัมณปจจัย  มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนอาเสวนปจจัย  มี ๕ วาระ  ในนกมัมปจจัย มี ๒ วาระ ในนวิปากปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนอาหารปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ 
ในนฌานปจจัย  มี ๑ วาระ  ในนมัคคปจจัย  มี ๑ วาระ   ในนสมัปยุตตปจจัย 
มี ๓ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย  มี ๒ วาระ   ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ 
ในโนวิคตปจจัย มี ๓ วาระ. 
 

                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                     การนับจาํนวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๖๙๙]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ. 
           พึงนับอยางนี้.  
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                                      ปจจนียานุโลมนัย 
                   การนับจาํนวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๗๐๐]  เพราะนเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย  มี  ๑  วาระ...  ฯลฯ 
ในอวิคตปจจัย  มี ๑ วาระ.  
           แมสหชาตวาระ  ก็เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ.  
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                                       ปจจยวาระ  

                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑. เหตุปจจัย 
           [๗๐๑] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้  เพราะเหตุปจจัย มี ๓ วาระ เหมือนกับ  ปฏิจจวาระ. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม ฯลฯ   ขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถงึอัชฌัตติกมหาภูตรูป, ขันธทั้งหลาย 
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๕.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เกิดขึน้ เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ. 
                       ๖.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม อาศัยปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยหทยวัตถุ, จิตต- 
สมุฏฐานรูป อาศัยมหาภูตรูปทั้งหลาย.  
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                       ๗.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตต-  
ธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒. 
                       ๘.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  และปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม เกดิขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ จิตตสมุฏฐานรูป  อาศยัขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                       ๙.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม  อาศัยปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตตธรรม 
เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓ อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม และ 
หทยวัตถุ ฯลฯ ขันธ ๒. 
           จิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
และมหาภูตรูปทั้งหลาย. 
                                                  ฯลฯ 
 

                        การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๐๒]  ในเหตุปจจัย  มี ๙ วาระ    ในอารมัมณปจจัย   มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย   ม ี๙ วาระ  ในอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ  ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๙ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๔ วาระ ใน  
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นิสสยปจจัย   ม ี๙ วาระ    ในอุปนิสสยปจจัย   มี ๔ วาระ    ในปุเรชาตปจจัย  
มี ๔ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๔ วาระ ในกัมมปจจัย มี ๙ วาระ ในวิปาก- 
ปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี ๙ วาระ. 
 
                                          ปจจนยีนัย   
                                        ๑.  นเหตุปจจัย   
           [๗๐๓] ๑.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม   อาศัยปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม  เกิดขึน้ เพราะนเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ซึ่งเปนอเหตุกะ ฯลฯ ขันธ ๒. 
           ในอเหตุกปฏิสนธิขณะ ฯลฯ ตลอดถึงอสัญญสัตว. 
           จักขุวิญญาณ อาศัยจักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม ซึ่งเปนอเหตุกะ อาศัย 
หทยวัตถุ. 
           โมหะ ที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา  ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ  อาศัยขันธ 
ทั้งหลายท่ีสหรคตดวยวิจิกิจฉา ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ และหทยวัตถุ. 
 
                             การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๗๐๔]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย มี ๙ วาระ ในนอนันตรปจจัย มี ๓ วาระ ในนสมนันตร-  
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ปจจัย มี ๓ วาระ ในนอัญญมัญญาปจจัย มี ๓ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย มี 
 ๓ วาระ ในนปุเรชาตปจจัย มี ๔ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๙ วาระ ใน  
นอาเสวนปจจัย มี ๙ วาระ ในนกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในนวิปากปจจัย มี ๙ 
วาระ ในนอาหารปจจัย มี ๑ วาระ ในนอินทริยปจจัย มี ๑ วาระ  ในฌาน 
ปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๓ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย มี ๓ วาระ ในโนวิคต 
ปจจัย มี ๓ วาระ. 
 
                                       อนุโลมปจจนียนัย 
                         การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๗๐๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๓ วาระ ในน 
อธิปติปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ 
           พึงนับอยางนี้. 
 
                                       ปจจนียานุโลมนัย 
                          การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลมห 
            [๗๐๖]  เพราะนเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี ๑ วาระ... ใน 
อวิคตปจจัย มี ๑ วาระ. 
                                        ปฏิจจวาระ จบ 
             นิสสยวาระ  เหมือนกับ ปจจยวาระ.  
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                                      สงัสัฏฐวาระ 
                                          อนุโลม 
                                       ๑. เหตุปจจัย  
           [๗๐๗] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม เจือกบัปรามาสสมัปยุตต- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย  
 
                             การนับจํานวนวาระในอนุโลม 
           [๗๐๘]  ในเหตุปจจัย มี ๒ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๒ วาระ 
ในปจจัยทั้งปวง มี ๒ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
 
                                              ปจจนียนัย 
                              การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
             [๗๐๙]  ในนเหตุปจจัย มี ๑ วาระ ในนอธิปติปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในนอาเสวน- 
ปจจัย มี ๒ วาระ  ในนกัมมปจจัยมี ๒ วาระ  ในนวิปากปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนฌานปจจัย มี ๑ วาระ ในนมัคคปจจัย มี ๑ วาระ ในนวิปปยุตตปจจัย 
มี ๒ วาระ. 
             การนับทั้งสองวาระนอกน้ีก็ดี  สัมปยุตตวาระก็ดี  พึงกระทําอยางนี้.  
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                                        ปญหาวาระ  
                                          อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจยั 
           [๗๑๐]  ๑.  ปรามาสสัมปยุตธรรม      เปนปจจัยแกปรามาส 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           พึงกระทํามูล.  (วาระที่ ๒) 
           เหตุทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกจิตตสมุฏ- 
ฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           พึงกระทํามูล  (วาระที่  ๓) 
           เหตุทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม       เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
วิปปยุตตธรรม,  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกสัมป- 
ยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ  
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                               ๒.  อารัมมณปจจยั 
           [๗๑๑] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส  
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ   บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งราคะ   เพราะปรารภราคะ 
นั้น  ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งขันธทั้งหลาย  ที่เปนปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม    เพราะปรารภขันธนั้น    ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ยอมเกิดข้ึน. 
                       ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว     ที่เปนปรามาสสัมป- 
ยุตตธรรม   พิจารณากิเลสที่ขมแลว    รูซึ่งกิเลสทัง้หลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาล 
กอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย  ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ   แลว  ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะปรารภ 
ขันธนั้น ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต  ที่เปนปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกเจโตปริย- 
ญาณ  แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แกยถากัมมปูคญาณ  แกอนาคตตังสญาณ แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
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                       ๓.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม      เปนปจจัยแกปรามาส  
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ กระทําอุโบสถกรรมแลว พิจารณา 
กุศลกรรมนัน้ ยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภกุศลธรรมน้ัน  ราคะ 
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค    พิจารณามรรค   ฯลฯ   ผล   ฯลฯ 
พิจารณานิพพาน. 
           นิพพาน   เปนปจจัยแกโคตรภู,   แกโวทาน,   แกมรรค,   แกผล,  แก 
อาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณากิเลสที่ละแลว      ที่เปนปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม ฯลฯ   กิเลสที่ขมแลว  ฯลฯ กิเลสท้ังหลายท่ีเคยเกิดข้ึนแลวในกาลกอน. 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  ขันธทั้งหลาย ที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลิน 
ยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา 
อุทธัจจะ  โทมนัส ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ. 
           บุคคลรูจิตของบุคคลผูพรอมเพรียงดวยจิต ที่เปนปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม  ดวยเจโตปริยญาณ.  
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           อากาสสานัญจาตนะ  เปนปจจัยแกวิญญาณัญจายตนะ,  อากิญจัญ-  
ญายตนะ  เปนปจจัยแกเนวสัญญานาสัญญายตนะ. 
           รูปายตนะ    เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตนะ  เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ. 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกอิทธิวิธญาณ, 
แกเจโตปริยญาณ, แกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ,  แกยถากัมมูปคญาณ,  แก 
อนาคตังสญาณ,  แกอาวัชชนะ  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน ฯลฯ ศลี ฯลฯ  อุโบสถกรรม ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ  ฯลฯ  หทยวัตถุ    ขันธ 
ทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ 
ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
 
                                          ๓. อธิปติปจจัย 
           [๗๑๒] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ  ไดแก 
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           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะกระทําราคะใหเปนอารมณ  
อยางหนักแนน  ครั้นกระทําราคะนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะ 
ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกดิข้ึน. 
           บุคคลยอมยินดี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําขันธทั้งหลาย ที่เปน 
ปรามาสสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําขันธนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ยอมเกดิข้ึน. 
           ที่เปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ๒.  ปรามาสสัมปยุตธรรม      เปนปจจัยแกปรามาส 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณาธิปติ  และ สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน  อารมัมณาธิปติ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง   เพราะกระทําขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปรามาสสัมปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ครั้นกระทําขันธนั้นให 
เปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐาน- 
รูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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                       ๓.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส-  
สัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติ- 
ปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  สหชาตาธิปติ  ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือ อารัมมณาธิปติ  และ  สหชาตาธิปติ 
           ที่เปน อารัมมณาธิปติ ไดแก 
           บุคคลใหทาน ฯลฯ  ศลี ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรมแลว   กระทํากุศล 
กรรมน้ันใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   พิจารณา   ยอมยนิดี   ยอมเพลิด 
เพลินยิ่ง    เพราะกระทํากุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนน    ราคะท่ี 
เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายออกจากมรรค      กระทํามรรคใหเปนอารมณอยาง 
หนักแนน  ฯลฯ  ผล  ฯลฯ  นิพพาน  ฯลฯ 
           นิพพาน    เปนปจจัยแกโคตรภู, แกโวหาร, แกมรรค, แกผล, 
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  
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           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ  
ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน  ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้น  ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว   ราคะที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           ที่เปน สหชาตาธิปติ ไดแก 
           อธิปติธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
                       ๕.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย 
           มีอยางเดียว  คือท่ีเปน  อารมัมณาธิปติ ไดแก 
           บุคคลใหทาน  ฯลฯ  ศีล  ฯลฯ  กระทําอุโบสถกรรมแลว  ยอมยินดี 
ยอมเพลิดเพลินยิ่ง     เพราะกระทํากุศลกรรมนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนน 
ครั้นกระทํากุศลกรรมนัน้ใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว    ราคะท่ีเปนปรา- 
มาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           ออกจากฌาน ฯลฯ 
           บุคคลยอมยินดียอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะกระทําจักษุ ฯลฯ หทยวัตถ ุ
ขันธทั้งหลาลยท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรมใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ครั้น 
กระทําจักษุเปนตนนั้นใหเปนอารมณอยางหนักแนนแลว  ราคะท่ีเปนปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน.  
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                                ๔.  อนันตรปจจัย 
           [๗๑๓] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส  
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ  ดวยอํานาจ 
ของอนันตรปจจัย. 
                     ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส 
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวุฏฐานะ 
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม     ที่เกิดกอน ๆ เปน 
ปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  ที่เกิดหลงั ๆ 
           อนุโลม  เปนปจจัยแกผลสมาบัติ  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย 
           คือ   อาวัชชนะ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตต- 
ธรรม  ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  
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                                   ๕.  สมนันตรปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย  
 
                   ๖.  สหชาตปจจัย ฯลฯ    ๘. นิสสยปจจัย 
           [๗๑๔] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย  ม ี๗ วาระ 
 
                                     ๙.  อุปนิสสยปจจัย 
           [๗๑๕] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ  
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน ปกตูปนิสสยะ ไดแก 
           ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ โมหะ ฯลฯ ความปรารถนา 
เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  แกโมหะ ฯลฯ แกความ 
ปรารถนา  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
                       ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย  
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           มี ๓ อยาง คือท่ีเปน  อารมัมณปูนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ  
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยราคะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรมแลว  ใหทาน ฯลฯ 
ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  กอมานะ ฯลฯ 
           บุคคลเขาไปอาศัยโมหะที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ฯลฯ      ความ 
ปรารถนาแลว  ใหทาน ยงัสมาบัติใหเกิดข้ึน กอมานะ ฆาสัตว ฯลฯ ทําลายสงฆ. 
           ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โมหะ ความปรารถนา  เปนปจจัย 
แกศรัทธา ฯลฯ แกปญญา  แกราคะ  แกโทสะ  แกโมหะ  แกมานะ  แกความ 
ปรารถนา  แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส-  
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน อารัมมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ 
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก 
           บุคคลเขาไปอาศัยศรัทธาแลว    ใหทาน ฯลฯ     ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน 
กอมานะ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยศีล ฯลฯ ปญญา ราคะ มานะ ฯลฯ ความปรารถนา 
แลว   ใหทาน ฯลฯ  ยังสมาบัติใหเกิดข้ึน  ฆาสัตว ฯลฯ  ทําลายสงฆ. 
           บุคคลเขาไปอาศัยสุขทางกาย   ฯลฯ     เสนาะสนะแลว   ใหทาน ฯลฯ 
ทําลายสงฆ.  
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           ศรัทธา ฯลฯ  ปญญา ราคะ มานะ  ความปรารถนา  สุขทางกาย  
ฯลฯ  เสนาสนะ   เปนปจจัยแกศรัทธา  แกปญญา  แกราคะ  แกมานะ  แกความ 
ปรารถนา   แกสุขทางกาย ฯลฯ แกผลสมาบัติ   ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  อารมัมณูปนิสสยะ  อนันตรูปนิสสยะ  และ 
ปกตูปนิสสยะ         
           ที่เปน  ปกตูปนิสสยะ  ไดแก     
           เพราะอาศัยศรัทธา   ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           เพราะอาศัยศีล ฯลฯ    เสนาสนะ    ความปรารถนา    ศรัทธา ฯลฯ 
เสนาสนะ  เปนปจจัยแกราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  แกความปราถนา 
ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 
                                        ๑๐.  ปุเรชาตปจจัย 
           [๗๑๖] ๑.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย  
           มี ๒ อยาง   คือที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  และ  วัตถุปุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ  ไดแก 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   โดยความเปนของไมเที่ยง 
ฯลฯ แลว  ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ 
ที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม วิจิกิจฉา อุทธัจจะ  โทมนัส ยอมเกิดข้ึน.  
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           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ,  ฟงเสียงดวยทิพโสตธาตุ.  
           รูปายตนะ   เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ  โผฏฐัพพายตะ เปน 
ปจจัยแกกายวิญญาณ  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ที่เปน  วัตถุปุเรชาตะ ไดแก 
           จักขายตนะ  เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะ  เปนปจจัย 
แกกายวิญญาณ. 
           หทยวัตถุ     เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสวิปปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๒.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน อารัมมณปุเรชาตะ และ วัตถุเรชาตะ 
           ที่เปน  อารมัมณปุเรชาตะ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ หทยวัตถุ เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ยอมเกิดข้ึน. 
           หทยวัตถุ      เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
 
                                    ๑๑.  ปจฉาชาตปจจัย 
           [๗๑๗] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย ฯลฯ  
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                       ๒.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส-  
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย 
                                               ฯลฯ 
 
                                     ๑๒.  อาเสวนปจจัย 
           [๗๑๘] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย ๒ วาระ. 
 
                                        ๑๓.  กัมมปจจัย 
           [๗๑๙] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           คือ  เจตนาท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ ไดแก  
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           เจตนาที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และ  
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตตธรรม ฯลฯ 
           คือ  เจตนาท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม    เปนปจจยัแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ  นานาขณิกะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกสัมปยุตตขันธ และ 
จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
           ที่เปน  นานาขณิกะ ไดแก 
           เจตนาที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกวิบากขันธ  และ 
กฏัตตารูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 
 
                ๑๔.  วิปากปจจัย  ฯลฯ  ๑๙. สัมปยุตตปจจัย 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของวิปากปจจัย  ม ี๑ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอาหารปจจัย  ม ี๔ วาระ.  
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           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย  ม ี๔ วาระ.  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของฌานปจจัย  มี ๔ วาระ.  
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของมัคคปจจัย  มี ๔ วาระ. 
           ฯลฯ  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ. 
 
                                 ๒๐.  วิปปยุตตปจจัย 
           [๗๒๐] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๒ อยาง  คือท่ีเปน สหชาตะ และ ปจฉาชาตะ ฯลฯ 
                       ๒.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มี ๓ อยาง   คือที่เปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ และ ปจฉาชาตะ  ฯลฯ 
                       ๓.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน  ปุเรชาตะ ไดแก 
           หทยวัตถุ  เปนปจจัยแกขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของวิปปยุตตปจจัย. 
 
                                          ๒๑.  อัตถิปจจัย 
           [๗๒๑] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย  
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           คือ   ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ   ขันธ ๒.  
                       ๒.  ปรามาสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           คือ    ขันธทั้งหลายที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกจิตต- 
สมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิ- 
ปจจัย 
           คือ    ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกขันธ ๓ 
และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม    เปนปจจัยแกปรามาส 
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๕ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ ปุเรชาตะ  ปจฉาชาตะ  อาหาระ 
และ อินทริยะ ฯลฯ 
                       ๕.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย 
           มีอยางเดียว   คือท่ีเปน ปุเรชาตะ ไดแก 
           บุคคลยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่งซึ่งจักษุ ฯลฯ   หทยวัตถุ   เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น  ราคะ  ทิฏฐิ ยอมเกิดข้ึน.  
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           หทยวัตถุ   เปนปจจัยแกขันธทั้งหลาย  ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
                       ๖.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๒ อยาง คือท่ีเปน  สหชาตะ  และ ปุเรชาตะ 
           ที่เปน  สหชาตะ ไดแก 
           ขันธ ๑ ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  และหทยวัตถุ  เปนปจจัยแก 
ขันธ ๓ ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย ฯลฯ ขันธ ๒. 
                       ๗.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    และปรามาสวิปปยุตต-  
ธรรม เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม ดวยอาํนาจของอัตถิปจจัย 
           มี ๓ อยาง  คือท่ีเปน  สหชาตะ, ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ 
และรวมกับ  อินทริยะ 
           ที่เปน สหชาตะ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม    ที่เกิดพรอมกัน    และ 
มหาภูตรูปทั้งหลาย เปนปจจัยแกจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของ 
อัตถิปจจัย. 
           ที่เปน ปจฉาชาตะ รวมกับ อาหาระ ไดแก 
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม  ที่เกิดภายหลัง  และ 
กวฬีการหาร  เปนปจจัยแกกายน้ี ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
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           ที่เปน  ปจฉาชาตะ  รวมกับ  อนิทริยะ  ไดแก  
           ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรามาสสัมปยุตตธรรม ที่เกิดภายหลัง และรูป- 
ชีวิตินทรีย เปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลาย ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
 

                       การนับจํานวนวาระในอนโุลม 
           [๗๒๒]   ในเหตุปจจัย มี ๔ วาระ ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอธิปติปจจัย มี ๕ วาระ ในอนันตรปจจัย มี ๔ วาระ ในสมนันตรปจจัย 
มี ๔ วาระ ในสหชาตปจจัย มี ๕ วาระ ในอัญญมญัญปจจัย มี ๒ วาระ 
ในนิสสยปจจัย มี ๗ วาระ ในอุปนิสสยปจจัย  มี ๔ วาระ ในปเุรชาตปจจัย 
มี ๒ วาระ ในปจฉาชาตปจจัย มี ๒ วาระ ในอาเสวนปจจัย มี ๒ วาระ 
ในกัมมปจจัย มี ๔ วาระ ในวิปากปจจัย มี ๑ วาระ ในอาหารปจจัย มี ๔ วาระ 
ในอินทริยปจจัย มี ๔ วาระ ในฌานปจจัย มี ๔ วาระ  ในมัคคปจจัย มี ๔ วาระ 
ในสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในวิปปยุตตปจจัย  มี ๓ วาระ ในอัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในนัตถิปจจัย  มี ๔ วาระ ในวิคตปจจัย  มี ๔ วาระ ในอวิคต- 
ปจจัย มี ๗ วาระ. 
 

                                               ปจจนยีนัย 
                                 การยกปจจยัในปจจนียะ 
           [๗๒๓] ๑.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม   เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.  
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                       ๒.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส-  
วิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย,  เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย,  เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
กัมมปจจัย. 
                       ๓.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม     เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม  และปรามาสวิปปยุตตธรรม  ดวยอํานาจของสหชาต- 
ปจจัย. 
                       ๔.  ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
วิปปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของสหชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย, 
เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของ 
ปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของกัมมปจจัย, เปนปจจัย 
ดวยอํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของอินทรยิปจจัย. 
                       ๕.   ปรามาสวิปปยุตตธรรม  เปนปจจัยแกปรามาส- 
สัมปยุตตธรรม ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย, เปนปจจัย  ดวย 
อํานาจของอุปนิสสยปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
                       ๖.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม และปรามาสวิปปยุตต- 
ธรรม เปนปจจัยแกปรามาสสัมปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
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                       ๗.  ปรามาสสัมปยุตตธรรม    และปรามาสวิปปยุตต-  
ธรรม  เปนปจจัยแกปรามาสวิปปยุตตธรรม  ดวยอาํนาจของสหชาต- 
ปจจัย, เปนปจจัย ดวยอํานาจของปจฉาชาตปจจัย, เปนปจจัย ดวย 
อํานาจของอาหารปจจัย, เปนปจจัย  ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
 
                           การนับจํานวนวาระในปจจนียะ 
           [๗๒๔] ในนเหตุปจจัย มี ๗ วาระ  ในนอารัมมณปจจัย มี ๗ วาระ 
ในนอธิปติปจจัย  มี ๗ วาระ  ในนอนนัตรปจจัย มี ๗ วาระ  ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๗ วาระ ในนสหชาตปจจัย  มี ๕ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย 
มี ๕ วาระ   ในนนิสสยปจจัย มี ๕ วาระ   ในนอุปนิสสยปจจัย  มี ๗ วาระ 
ในนปุเรชาตปจจัย  มี ๖ วาระ   ในนปจฉาชาตปจจัย มี ๗ วาระ ในปจจัย- 
ทั้งปวง มี ๗ วาระ  ในนมคัคปจจัย มี ๗ วาระ   ในนสัมปยุตตปจจัย มี ๕ วาระ 
ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๔ วาระ   ในโนอัตถิปจจัย มี ๔ วาระ  ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๗ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๗ วาระ   ในโนอวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 
                                        อนุโลมปจจนียนัย 
                        การนับจํานวนวาระในอนุโลมปจจนียะ 
           [๗๒๕]  เพราะเหตุปจจัย  ในนอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
นอธิปติปจจัย  ม ี๔ วาระ   ในนอนันตรปจจัย  มี ๔ วาระ   ในนสมนันตร- 
ปจจัย มี ๔ วาระ ในนอัญญมัญญปจจัย มี ๒ วาระ ในนอุปนิสสยปจจัย  
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มี ๔ วาระ   ในปจจัยทั้งปวง  มี ๔ วาระ   ในนมัคคปจจัย มี ๔ วาระ ใน  
นสัมปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ   ในนวิปปยุตตปจจัย มี ๒ วาระ ในโนนัตถิปจจัย 
มี ๔ วาระ  ในโนวิคตปจจัย มี ๔ วาระ. 
 
                                          ปจจนียานุโลมนัย 
                            การนับจํานวนวาระในปจจนียานุโลม 
           [๗๒๖]  เพราะนเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี ๔ วาระ... ใน 
อธิปติปจจัย   ม ี๕ วาระ     พึงกระทําอนุโลมมาติกา ฯลฯ     ในอวิคตปจจัย 
มี ๗ วาระ. 
                                    ปรามาสสัมปยุตตทุกะ จบ  
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                            ๕๓.  ปรามาสปรามฏัฐทุกะ  
                                       ปฏิจจวาระ 
                                        อนุโลมนัย 
                                      ๑.  เหตุปจจัย 
           [๗๒๗] ๑.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรมแตไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม  เกิดขึน้ 
เพราะเหตุปจจัย. 
           คือ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย และจิตตสมุฏฐานรูป อาศัยปรามาสธรรม. 
                       ๒.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรมแตไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น 
เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑   ที่เปนปรามัฏฐ- 
ธรรม   แตไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ  อาศัยขันธ ๒. 
           ในปฏิสนธิขณะ    ตลอดถึงอัชฌัตติกมหาภูตรูป. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม   แตไมใชปรามาสธรรม    เกิดขึ้น 
เพราะเหตุปจจยั 
           คือ ปรามาสธรรม  อาศัยขันธทั้งหลายท้ังเปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใช 
ปรามาสธรรม.  
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                       ๔.  ธรรมท่ีเปนปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม  
และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐาน  แตไมใชปรามาสธรรม  อาศัยธรรม 
ที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓,  ปรามาสธรรม   และจิตตสมุฏฐานรูป   อาศัยขันธ ๑ 
ที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม ฯลฯ อาศัยขันธ ๒. 
                       ๕.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม 
อาศัยธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม  และธรรม 
ที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เกดิขึ้น  เพราะเหตุ 
ปจจัย 
           คือ ขันธ ๓   และจิตตสมุฏฐานรูป    อาศัยขันธ ๑  ที่เปนปรามัฏฐ- 
ธรรม   แตไมใชปรามาสธรรม   และปรามาสธรรม ฯลฯ   อาศัยขันธ ๒. 
                                              ฯลฯ 
           วาระทั้งหมดพึงกระทําเหมือนกับปรามาสทุกะ ไมมีแตกตางกัน. 
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                                     ปญหาวาระ 
                                      อนุโลมนัย 
                                    ๑.  เหตุปจจัย 
           [๗๒๘] ๑.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม    แตไมใชปรามาส- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม  ดวยอาํนาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธ  และจิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 
           ในปฏิสนธิขณะ  ฯลฯ 
                       ๒.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เปน 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม  เปน 
ปจจัยแกปรามาสธรรม   อํานาจของเหตุปจจัย. 
                       ๓.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม       แตไมใชปรามาส- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม 
และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  ดวยอํานาจ 
ของเหตุปจจัย 
           คือ   เหตุทั้งหลายที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  เปน 
ปจจัยแกสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  และปรามาสธรรม  และจิตตสมุฏฐานรูป 
ทั้งหลาย  ดวยอํานาจของเหตุปจจัย.  
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           [๗๒๙]  ๑.  ธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม  
เปนปจจัยแกธรรมที่เปนท้ังปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม  ดวย 
อํานาจของอารัมมณปจจยั 
           มี  ๓  วาระ  พึงกระทําวาปรารภ  เหมือนกับปรามาสทุกะ. 
                       ๔.  ธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม ดวยอาํนาจของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน   ฯลฯ  ศีล   ฯลฯ   กระทําอุโบสถกรรม     แลว 
พิจารณากุศลธรรมนั้น  ยอมยินดี   ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภกุศลกรรม 
นั้น   ราคะ  วิจิกิจฉา  อุทธัจจะ  โทมนัส  ยอมเกิดข้ึน. 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน   ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           พระอริยะท้ังหลายพิจารณาโคตรภู,   พิจารณาโวทาน,     กิเลสที่สะสม 
แลว  ฯลฯ  กเิลสที่ขมแลว   ฯลฯ   กิเลสท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวในกาลกอน ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทัยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปนปรา- 
มัฏฐธรรม   แตไมใชปรามาสธรรม   โดยความเปนของไมเที่ยง  ฯลฯ   โทมนัส 
ยอมเกิดข้ึน. 
           บุคคลเห็นรูปดวยทิพยจักษุ  ตลอดถึงอาวัชชนะ  พึงกระทําท้ังหมด.  
                       ๕.  ธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม  และปรามัฏฐธรรม 
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย  
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           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ  
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ  ฯลฯ  หทัยวัตถุ   ขันธทั้งหลายที่เปนปรา- 
มัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  ฯลฯ ยอมยินด ี ยอมเพลิดเพลินยิ่ง เพราะ 
ปรารภจักษุเปนตนนั้น ทิฏฐิ ฯลฯ 
                       ๖.  ธรรมทีป่รามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาส- 
ธรรม  เปนปจจัยแกธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรมและปรามัฏฐธรรม 
และธรรมท่ีเปนปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม ดวยอํานาจ 
ของอารัมมณปจจัย 
           คือ  บคุคลใหทาน  ฯลฯ  ศลี  ฯลฯ  อุโบสถกรรม  ฯลฯ 
           พิจารณากุศลกรรมทั้งหลายท่ีเคยสั่งสมไวแลวในกาลกอน  ฯลฯ 
           ออกจากฌาน  ฯลฯ 
           บุคคลพิจารณาเห็นจักษุ    ฯลฯ    หทัยวัตถุ  ขันธทั้งหลายท่ีเปน 
ปรามัฏฐธรรม  แตไมใชปรามาสธรรม  โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ 
ยอมยินดี  ยอมเพลิดเพลินยิ่ง  เพราะปรารภจักษุเปนตนนั้น  ปรามาสธรรม 
และสัมปยุตตขันธทั้งหลาย  ยอมเกิดข้ึน. 
           ทั้ง ๓ วาระแมนอกน้ี  พึงกระทําวา  เพราะปรารภ. 
           ทุกะน้ี  เหมือนกบัปรามาสทุกะ  โลกุตตระไมไดในที่ใด  ก็ไมพึง 
กระทําในท่ีนั้น. 
                                     ปรามาสปรามัฏฐทุกะ จบ  
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                        ๕๔. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ  
                                          ปฏิจจวาระ 
                                           อนุโลมนัย 
                                         ๑. เหตุปจจยั 
           [๗๓๐] ๑.  ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม   อาศัยปรามาส- 
วิปปยุตตปรามัฏฐธรรม  เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
           คือ  ขันธ ๓  และจิตตสมุฏฐานรูป  อาศัยขันธ ๑ ที่เปนปรามาส- 
วิปปยุตตปรามัฏฐธรรม  ฯลฯ อาศัยขันธ ๒ ฯลฯ 
                       ๒.  ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม  อาศัยปรามาส- 
วิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น  เพราะเหตุปจจัย 
                                                  ฯลฯ 
           โลกิยทุกะในจูฬันตรทุกะฉันใด  พึงกระทําฉันนั้น  ไมมีแตกตางกัน. 
                            ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ จบ                            
                                      อนุโลมทุกปฏฐาน จบ 


